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140,000 auksinų Lietuvon
Lietuvos darbininkams remti

Pasiuntė Lietuvos Laisves Fondas

True translation filed wlth the post 
master at Chicago, 111. March 3, 192C 
as reųuired Dy Ino act of Oct. 6,191.

Kaip buvo paimta Odesa.

140,000 AUKSINŲ LIETUVOS 
DARBININKAMS. 

PAREMTI.

Pasiuntė Lietuvos Laisvės 
Fondas.

šių metų sausio pabaigoj 
Lietuvos Laisvės Fondas pa
siuntė Lietuvos Socialdemokra
tų Partijai 29,411.76 auksinų
(markių).

Dabar, atėjus kablegramai 
nuo vieno įžymiausiųjų Lietu
vos socialdemokratijos vadų, d. 
Vlado Požėlos, kur jis prašo pi- 
nigiškos paramos Lietuvos dar
bininkų vedamai rinkimų į 
Steigiamąjį Seimą kampanijai, 
Lietuvos Laisvės Fondas vakar 
vėl pasiuntė t 10,000 (šimtą ir 
keturiasdešimt tūkstančių) auk 
sinų.

Ta suma pasiųsta kablegra- 
mu Vlado Požėlos vardu j Lie
tuvos Atstovybę, Berline.

Lietuvos laisvės Fondas tuo 
budu Lietuvos darbininkų ko
vai už savo teises paremti, pa
siuntė, per abu kartu, 169,411.- 
70 auksinų,—Amerikos pini
gais skaitant, 1,997.44 dolerių.

Ino pasiuntimu išsemtas vi
sas Lietuvos Laisvės Fondas. 
.Jame nebeliko nč cento.

Reikėtų todėl, kad Amerikos 
lietuviai darbininkai, įvairios 
jų organizacijos, k nove i kiau
šio i sukrustų veikti,—jeigu 
jiems rupi padėti savo klesos 
draugams, Lietuvos darbinin
kams, vesti kovą su savo prie-

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. March 3, 1920 
as reųuircd by tne act of Uct. 6,1917

Bolševikai sutriuškino
' Denikino armiją.

Suėmė 17,000 belaisvių.

LONDONAS, kovo 3.~ Pa
sak oficialūs telegramos, kurią 
gavo Reuterio žinių agentūra iš 
Maskvos, Bušų bolševikų ka
riuomenė, esanti Kaukazo ap
skrity j, dalo didelį progresą. 
Žinia sako, kad bėgiu praeitų 
dviejų savaičių bolševikų ka
riuomene ten suėmusi septy
niolika tūkstančių belaisvių. Ge 
nerolo Denikino armija, sako, 
“laipsniškai nykstanti.” .

True translation filed with the post- 
rnaster at Chicago, III. March 3, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

PASKUTINIAI AMERIKOS
KAREIVIŲ BURIA! APLEI

DŽIA SIBERIJĄ.

LONIX)NAS, kovo 3.—-So
vietų valdžia iš Maskvos pra
neša, kad Jungtinių Valstijų ka 
riuomenė visai baigia cvaku- 
uoti Siberiją. Bevielio telegra
fo žinia, kuri išsiųsta iš Bušų 
sostinės šiandie, sako, kad “pa- 
starasai amerikiečių būrys ap
leidžiąs Siberiją” jau, pasiekė 
Vladivostoką.

Svarstys prohibicijos 
patvarkymą.

VVA3HINGTON, kove 4.-w 
Augščiausisrs Šalies teismas dar 
kartą svarstys prohibicijos pa- 
tvarkyrtią. To peikalauja trijų 
valstijų “šlapieji.”

šais už geresnį Lietuvos sutvar 
kymą.

Reikėtų įmanomai aukoti, 
rinkti visur aukas ir siųsti Lie 
tavos Laisvės Fondan, kad jis 
greitu laiku galėtų vėl tuks
iančius ir šimtus tūkstančių pu
siųsti Lietuvos proletariato ko
vai remti.

Ta parama ypatingai ten rei-
kalinga dabar, kada eina rin
kimų į Steigiamąjį Seimą kam 
partija. Literatūrai, agitacijai 

— reikia daug pinigų, o juk Lie 
tu vos darbininkai htbai suvar
ginti, kad galėtų, be amerikie
čių pagalbos, tinkamai vesti 
kampaniją už pravėdintą juo 

daugiau savo atstovų į Steigia
mąjį Seimą.

Lietuvos laisvės Fondas yra 
Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Tarybos kontroliuojamas. ,

Jis įsteigtas tam, kad rėmus 
Lietuvos darbininkų laisvės ju
dėjimą.

.lis savo uždavinį galės tin
kamai pildyti, jei Amerikos lie 
tuviai darbininkai mokės su
prasti reikalą ir neskupės Lie
tuvos laisvės Fondui aukų taip, 
kaip kad darbininkų priešai— 
klerikalai ir kiti atžagareiviai 

nesigaili pinigų saviems fon
dams, kuriais jie finansuoja Ja
vo reakcinius žygius ir savo 
kovą su visu pažangiuoju, ir 
ypač su socialistiniu darbinin
kų judėjimu.

Aukos reikia siųsti Lietuvos 
Laisves Fondo kasieriui šiuo 
adresu: K. Gugis, 3323 S. Hal
sted St., Chicago, III.

jų ant vietos nusišovė. Keturiom 
moterįs ir trjs vyrai, stovėju
sieji pakrašty prieplaukos, pa
matę Jungtinių Valstijų karinį 
laivą puolė ant kelių ir rankas 
ištiesę šaukėsi pagalbos. Bear 
admirolas MeCulIy liepė pasuk 
Ii laivą krantan ir pasiėmė 
juos.

Bolševikai Odeson įėjo kaip 
pirmą valandą ryto, vasario 6. 
Bėgiu kelių valandų jie atėjo 
pajūrio—su viena kanuole. čia 
jie atidarė ugnį, bet matyt be 
tikslo taikyti į (Mibčgėlių laivus, 
kurie dar tebebuvo prieplaukoj.

Antrą naktį po to, kada mie
stą užėmė bolševikai, Odesos 
gatvių lempos jau žibėjo—pir
mą kartą bėgiu kelių savaičių 
tamsos. Įsiveržėliai naudoja 
by ką ir vija, kas tik yra nau
dotina kurui.

True translation filed vvith the post- 
master at Chicago, III. March 3, 1920 
as reųuircd by u.c act of Oct. b, 1917

KARIUOMENĖ IŠVAIKĖ 
ANARCHISTUS.

rue translation filed with the post- 
naster ab Chicago, 111. March 3, 1920 
is reųuircd by tne act of Oct. 6,1917

Vengrija mobilizuojasi.
Norinti sugražinti karalių.

LONDONAS, kovo 3.-Ru
munijos premjeras, Alexander 
Vaida Voevod, šiandie pasakė, 
kad esą galimybės, jogei admi
rolas Hprthy, kuris nesenai bu
vo aprinktas Vengrijos regen
tu, darys pasimojimo gražinti 
buvusį Austro-Vengrijos impe
ratorių Karolį.

“Visa jaunuomenė nuo 18 
iki 26 metų amžiaus slaptai 
mobilizuojama” pasako Vai

da Voevod. (tinklų gauta iš Au
strijos, o amunicijos Vengrai ry 
žasi gauti iš Varšuvos. Vengrai 
tikį, kad talkininkai esą per- 

silpni darymui kokio nors rim 
tesnio pasipriešinimo.”

frue translation filed with the post- 
master at Chicago, III. March 3, 1920 
as reųuired by tne act of Oct. 6,1917

• Taryby valdžia 
Portugalijoj?

MADRIDAS, [Ispanija], k. 3. 
—Šiandie čia gautos iš Portu
galijos pasienio žinios, sako, 
kad Portugalijos darbininkai 
paskelbę tarybų respubliką.

Prieš šito judėjimo be gele
žinkelio darbininkų, sako, pri
sidėję pašto, telegrafo ir kitų 
pramonių darbininkai.

Žinios, kurių čia gauta iš Por 
tugalijos pasienio telefonu, iki 
šiol tėčiai^ dar nepatvirtintos.

[Praeitą utarninką gauta iš 
Tuy, Ispanijoj, žinia sake, kad 
Portugalijoj tapo paskelbtas vi
suotinas geležinkelio darbinin
kų streikas. Streikas pnisidėjo 
panedėlio naktį].

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111. March 3, 1920 
as reųuircd by tne act of Oct. 6,1917

Kėsinosi užmušti
c Vengrijos ministerį.

Puolikas paleido keliatą šūvių 
į karo ministerį Friedrichą.

BUDA PEŠT, kovo 3.—čia 
buvo surengtas pasikėsinimas 
nužudyti buvusį Vengrijos pre- 
mierę, o dabartinį karo minis
terį-—Stephen Friedrichą.

Į karo ministerio automobi
lių, kuris tuoj po pietą bėgo per 
Elzbietos tiltą, buvo paleista 
kelintas šūvių. Vis dėlto, Frie- 
drichas išliko nesužeistas.

Pasikėsintojas ištruko auto
mobiliam, kuris netoliese sto- 
vėjb* ir laukė jo.

Deportuos.
Septyniasdešimta žmonių bus 
deportuota iš Youngstowno.

True irąnslation filed wtth the pust- 
master at Chicago, III. March 3, 1920 
as reųuired by tbe act of Oct. U, 1917 

Turkija nepaiso talkininkų.
Mobilizuoja armiją.

LONDONAS, kovo 3.—šian
die čia gauta Reuterio agentū
ros žinia sako: ‘‘Neveizint tal
kininkų pagrūmojimo, Turki

jos nacionalistai vis dar tęsia 
kariuomenės verbavimo darbą, 
renką karo mokesčius ir tyčio
jasi iš padarytosios mūšių pa
liaubos.” I

Premicrų taryba yra nutaru
si visiškai sumažinti Turkijos 
armiją, o sulig naujų teritori
nių patvarkymų Turkijai bepa
tekama tik viena penkta dalis 
buvusio josios gyventojų skai
čiaus, siekusio 30,000,000.

True translation ftled with the post- 
master at Chicago, III. March 3. 1920 
as reųuired by the act of Oęt. 6,1917

BOLŠEVIKAI PRADEDA 
TAIKOS TARYBAS SU 

JAPONIJA.

•LONDONAS, kovo i 3.—Be
vielis pranešimas iš Maskvos 
sako, kad užsienio reikalų ko
misariatas Irkutske gavo įsa
kymą įteikti Japonijos raštinėj 
Irkutske bolševikų taikos pa
siūlymą ir sutarti su Japonijos 
valdžia laiką ir vietą, kur turė
tų būt pradėta taikos tarybos.

v . ........ ............. . .... ..........

True trans.'ation filed with the post- 
maater at Chicago, III. March 3, 1920 
a«; reųuired by the act of Oct. 6,1917

PARYŽIUS, kovo 2 (suvė
linta).—Sekamasai tautų lygos 
posėdis įvyks kovo 12 dieną, 
Paryžiuj. Manoma, kad bus pa
imta svarstymui dalykų padė
tis Rusijoj.

NOVOROSSYSK, [per Pary
žių), kovo 2.- Chicagos Tri
būne korespondentas, Paul Wi- 
11 iii m.s, rašo:.

Bolševikų puolimas ir paė
mimas Odesos buvo vienas dra 
niatingiausių Bušų civilinės ka
rės vaizdą.

Per keturias dienas Ajax ir 
kiti Anglijos kuro laivai, esatį** 
tįs prieplaukoj, aplenkė ugnies 
grandiniu priemiesčius. Kur 
4anti tatai nurodydavo anglų 
oficieriai, esantjs'ant sausumos. 
Nurodydavo specialėmis rakin
tomis, ir tathi bolševikams da
rė dideliausių nuostolių.’ Prie
plauka tada buvo užšalusi ir 
daug laivų, .turinčių tūkstan
čius pabėgėlių, negalėjo išplau 
kti. Bet dvi dieni prieš užim
siant miestą papūtė kitas vėjas; < 
ledai sulaužyta ir išėjimas jū
ron atidaryta.

30,000 oficierių mieste.
Mieste tuomet buvo daugiau 

kaip 30,000 oficierių, neturin
čių komandos. Jų skaičius žy
miai viršijo savanorių kareivių 
skaičių. Tvarkos butą kuoma-
žiausia. Šaudymasi tęsėsi išti-' 
są naktį ir visose dalyse mies
to. By vienas drysęs pasirody
ti gatvėj po sutemos, savo gy
vastį pavesdavo rizikai.

Kareiviai puolė pelnagaudas. 
Žydai buvo plėšiami iš kairės 
ir dešinės. Daugelis buvo už
mušta. Krautuves atidarinėja- 
inos ir išplėšiamos kareivių bei 
padaužų. Nė vieno nesirado, 
kas juos sulaikytų; ir jie plėšė 
iki paskutiniosios.

Anglai nebojantįs.
Anglų misija narsiai darba

vosi, kad išgelbėjus miestą. Ke
li tūkstančiai vokiečių koloni
stų tuoj sumobilizuota, unifor
muota, aprūpinta reikmenimis 
ir nuvesta frontan. Anglų ofi- 
cieriai dieną ir naktį dirbo kar 
tu su savanoriais, kad nugniau 
žus pasiaubą siundės. Jie bu
vo nebojantįs-optiniistiški, dvi* 
dešimt keturias valandas prieš 
užimsiant miestą jie svetimša
lius gyventojus tikrino, jogei 
neesą pamato bijoties.

Bolševikai užguli miestą.
Penktą vasario, naktį, vienas 

Jungtinių Valstijų karinis lai
vas atėjo prieplaukon ir bėgiu 
kelių sekamų valandų bolševi
kų priešinimąsi tapo sutriuš
kintas ir susmuko. 1 Bet keli 
tūkstančiai bolševikų infanteri 
jos vis dėlto prasiveržė pro lai
vyno kanuolių ugnį ir pasidali
nę į atskirus būrelius pradėjo 
sistematinį puolimą miesto. 
Skubiu pasimOjimu jie valė 
gatvę po gatvės. Savanoriai, 
kurie nepabėgo, pasitraukė į 
parankesnes vietas, kad gavus 
progos atsiremti puolikams.

Kada bolševikai įsiveržė mie 
stan, ofieieriai, valdininkai ir 
jų moterįs bei vaikai skubiai 
pasigavo keliatą savo mantos 
dalykėlių, drabužių ir tūkstan
čiais traukė prieplaukon. Di
džiuma jų buvo paimti ant tal
kininkų karo laivų ir pirklybi- 
nių, kurie tuoj vyko Konstan
tinopoliu. Jų tarpe buvo ir lai
vas Novhja, be saiko perpildy
tas pabėgėliais, kurį globojo. 
Amerikos Raudonasai Kryžius.

šimtai betgi pasiliko.
Vis dėlto, nebuvo pakanka

mai laivų, kad galėjus visus ru
sus pabėgėlius pasiimti, šim 
tai jų palikta dideliausioj sięl- 
vartoj. Prieplaukoj daug mo
terų apalpo. Du vyru .stačiai 
pakvaišo iš baimės, ir vienas

MHuANAS, kovo 3.—Sutik
dami su socialistų darbuotojų 
patarimu, darbininkai, kurie 
buvo metę darbą, vakar bandė 
grįžti atgal, bet anarchistų gru-

i pės užpuolė dirbtuves, gatve- 
karius bei krautuves ir priver
tė tęsti streiką.

Jie užgriebė keliatą Milano 
įstaigų ir apskelbė sovietų val
džią. Bet iš ten juos išvijo ka
riuomenė. '

Kariuomenė taipjau atmušo 
anarchistų puolimą ant vietos 
Darbo Biuro.

SEATTLE’O ATŽAGAREIVIAI 
LAIMĖJO;

SEATTLE, Wash., kovo 4.— 
Į.Seattle’o atžagareiviai dar kar- 
• tą laimėjo. Miesto majoru iš
rinkta atžagareivis Hugh Cald- 
;WVll—buvęs karininkas. Visa 
to miesto spauda per du mėne
siu, diena iš dienos varė dide- 
liausią agitaciją už Caldsvcllą 
ir kiek sumanydama denuncia- 
vo darbininkų kandidatą, .Ja
mes Duncan. Bet to neveizint 
Duncan gavo 35,000 balsų. 
Cakhvcll. gavo 50,840.

YOUNGSTOVVN, ()., kovo 4. 
— Federalės valdžios atstovas 
Clevelande, J. A. Fluckey, atsa
kydamas į keturiasdešimts vie
tos “radikalų” reikalavimą tuo 
jau nagrinėti jų bylas, pareiš
kė, kad jie neužilgio busią de
portuoti -gražinti j savo gim
tąsias šalis.

Tai reiškia, kad > bus depor
tuota netik anie 40 žmonių, kur 
dar laikoma kalėjime, o ir tie, 
kur yra laikinai paliuosuoti po 
kaucija. Jų esą 30.

Taigi viąo iš Youngstowno 
busią deportuotu septyninsde- 
šimts žmonių.

Trnc translation fiied with the post- 
master at Chicago, 111. March 3, 1920 
as reųuircd by the act of Oct. 6.1917

BERLINO MlNISTERIŲ 
KABINETAS PASIREN

GUS REZIGNUOTI.

Nenor Erzbergerio.

True translation filed with the post- 
mafiter at Chicago, III. March 3, 1920 
as reųuircd by the ect of Oct. 6,1917

GRUMOJĄ NAUJU “ŠVEN
TUOJU KARU.”

SUČIUPO DAUG DEGTINĖS.

NEW YORK, kovo 4.—Val
džios agentai vakar sučiupo 
daug degtinės ant tūlo pirkly- 
binio Italijos laivo—Prezident 
Wilson. Konfiskavo 537 bon- 
kas “geriausios degtinės.” Bet 
hitai jie gavo ne be vargo. Lai
vo įgula šitos bhmgenybės ati
duoti nenorėjo—-nieku budu. 

Kada ant laivo pasirodė vald
žios agentai, laivo įgula užge
sino žiburius ir bandė sukulti 
visius bonkas, kad nebutų-*-“nė 
tau nė man.”

NAUJOS MEDŽIOKLĖS 
DUBLINE.

DUBLINAS, kovo 3.—Ang
ių valdininkui šiandie čia su
rengė didelę medžioklę. Visa
me mieste daryta kratų. Krė
sta ir transporto darbininkų 
raštine.

PINIGŲ KURSAS.
Vakar, kovo 3 d., užsienio pinigų 

kaina bankų buvo skaitonja Amerikos 
pinigais šiaip:

Anglijos 1 svaras ............... $ 3.46
Austrijos 100 kronų $ 0.48
Belgų 100 frankų ............... $13.60
Danų 100 kronų .............. $15.30
Finų 100 markių ................ $ 4.65
Francijos 100 frankų ....... $14.12
Italijos 100 lyrų ...............’ $18.20
Lietuvos 100 auksinų ....... $ 1.12

(Lietuvos auksinai tai Vokie
čių ost-markiai, ir jų kursas 

toks,pat kaip Vokietijos mar
kių).

Lenkų 100 markių —$ O.Bff 
Norvegų 100 kronų $17.80
Olandų 100 guldenų $87.00
Švedų 100 kronų ...... $19.00
Vokiečių 100 Šarkių .......  $ 1.12

MOTERIS SOCIALISTĖ 
PARLAMENTE.

HAAGA, kovo 4.—Olandijos 
socialistai vakar išrinko pirmų 
moterį į augštesnįjį Olandijos 
parlamento butą. Pirmą mo
terį ir socialistę—Pothuis Smit. 
Buržuažinės partijos ant žūt
būt buvo nusitarusios nepralei 
sti jos j parlamentą. Jos pasta
tė tik vieną kandidatą ir varė 
už jį dideliausių agitaciją. Bet 
to neveizint Smit buvo išrink
ta—-nors ir gavo tik du balsu 
daugiau kaip kad josios opo
nentas—vyras.

DANIJOS DARBININKAI 
GELBSTI OLANDAMS.

BERLINAS, kovo 3.<—Vie
nas vadų slaptosios didžiumie- 
čių Socialistų konferencijos, 
svarsčiusios finansų ministerio 
Erzbergerio pasitraukimą iš 
valdžios, pareiškė, kad kancle
ris Bauerij yra pasirengęs, jei
gu bus reikalo, įteikti preziden 
tui Ebertui viso ministerių ka
bineto rezignaciją reikalavimu, 
kad Baueris butų autorizuotas 
naują ministerių kabinetą su
organizuoti. >

Pamatas šitokiam ihisitari- 
mui yra toks, kad Erzbergeris 
nesutiksiąs pasitraukti <aip 

greit, kaip didžiumįečiams so
cialistams tatai išrodys esant 
reikalingu. Naująjį ministerių 
kabinetą veikiausia sudarytų 

tie patįs žmonės, išskiriant Erz 
bergerį, kurį pavaduotų dabar
tinis justicijos minlsteris Schi- 
fferis, ir taipjau butų pakei
stas ministeris Bell—Prūsijos 
ministerių Oeseriu.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. March 3, 1920 
as rcųuired by tne pet of Oct. G, 1917

DAR DAUGIAU ARMĖNŲ 
PASKERSTA.

Atsisako Iškrauti Olandijos 
prekes.

KOPENHAGEN, kovo 4. 
Kopenhageno prieplaukos dar
bininkai griežtai atsisakė iš
krauti atėjusius į šią prieplau
ką Olandijos laivus arba pri
statyti tu laivų prekes miestan. 
Tai dėlto, kad Olandijos prie
plaukų darbininkai dar tebe- 
streikuoja ir samdytojai atsisa- 
ko išpildyti jv| reikalavimus.

Danijos darbininkų nusista
tymas yra didelė pagalba jų 
draugams—Olandijos prieplau 

kų darbininkams.

TEIS MILIONIERIŲ.

Reikalavimas panaikinti bylą 
atmestas. . '

CHICAGO, kovo 4.—Teisė
jas Hebei vakar atsisakė panai
kinti kaltinimus prieš William 
Bross Lloyd’ą ir kitus komuni
stų bei komiin. darbo part. na 
rius, kurie kaltinami dėl “su- 
mokslo nuversti valdžia.” Pa
naikinimo bylos reikalavo kal
tinamųjų advokatai. Byla tur 
būt prasidėsianti sekamą savai
tę.

PARYŽIUS, kovo 3.—Grai
kijos legacija šiandie čia pa
skelbė telegramą, kurioj pra
nešama apie paskerdimą dide
lio skaičiaus graikų ir armėnų 
Bodostoj, šešiasdešimts mylių 

į šiaurryčius nuo (rallipolis'o 
palei Maromoros jurą. Tąi 

turkų darbas.

True translation filed witn tl^e post- 
master at Chicago, III. March 1920 
as reųuired by tne act of Oct. 6.1917

Šveicarija ^alsuos dėl prisi
dėjimo prie tautą lygQ«.

BERNAS, kovo 2 (suvėlin
ta).—Nacionalė Šveicarijos ta
ryba 114 balsais prieš 55 nuta
rė prisidėti prie tautų lygos. 
Bet tatai dar turės patvirtinti 
visuotinas gyventojų balsavi
mas, kuris įvyks balandžio ar 
gegužės mėnesį.

IŠŠOKO Iš ORLAIVIO.

Paskendo.

WASHINGTON, kovo 4 — 
Civilinis orlaivįninkąs, Charles 
J. Willis, vakar užsimanė iš
šokti iš orlaivio, lėkusio* sker
sai Potomac upę. Nusileidžiant 
jis tečiaus įsipainiojo savp 
rašutau ir nebcspBjd išpjautai 
iš upfcs. Paskendo.

BERLINAS, kovo 3.—Turkai 
yra pasirengę naujam “šventą- 
jam karui,” jeigu jiems bus iš
plėšta Konstantinopolis ir jei
gu didžiosios valstybės suskal
dys musų šalį. Tai yra pagrū
mojimas nacionalio Turkijos 
“karžygio,” Enver Pašos, kurį 
jis pareiškė savo laišku pasių- 
istu Berlinan po to, kada jis 
slapta pabėgo iš Turkijos.

FRANCIJOS GELEŽINKELIE
ČIAI PALENKĖ SAMDY

TOJUS.

žada nebeperaekįpti darbi
ninkus.

PARYŽIUS, kovo 4.—(iele- 
žinkeliečiai grįžo, bet jų strei-. 
kas nepralaimėtas. Nors vald
žia areštavo penkis geležinke
liečių darbuotojus, bet darbi
ninkų spaudžiama ji turės 
juos paliuosuoti. O samdyto
jai, jie jau prisižadėjo darbi
ninkų nebepersekioti ir pripa
žinti jiems pilną organizavimo
si laisvę. Boto, jie priversti at
mainyti ir pirmesnį savo pa
tvarkymą, sulig kuriuo jie spen 
duodavo nusižengusius darbi

ninkus.
Algą klausimą riš bendras 

darbininkų ir samdytojų atsto
vų susirinkimas.

I-------------------------------------- —*

True translation filed with thc post- 
master at Chicago, III. March 3, 1920 
as raųuired by the act of Oct. o. 1917

SVARSTYS TAIKĄ SU 
RUSIJA.

VARŠAVA, kovo 3.-Čia at
vyko Finlendijos, Latvijos ir 
Rumanijos įgaliotiniai pasitar
ti delei taikos sąlygų, kurios 
turės būt įteiktos Rusijos bol
ševikų valdžiai.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111. March 3, 1920 
as re<iųired by the act of Oct. 6. 1917

Parlamento rinkimai 
Bulgarijoje

PARYŽIUS, kovo 3.- Gauti 
iš Bulgarijos sostinės Sofijos 
pranešimai sako, kad naujojo 
Bulgarijos parlamento rinki
mai bus kovo 28 dieną.

Truo translation filed with the post- 
master at Chicago, III. March 3, 1920 
as reųuired by Ine act of Oct. 6,1917

Jugo-Slavijos klausimas 
balandžio mėnesyj.

LONDONAS, kovo 3.- Vy
riausioji talkininkų taryba sa
vo posėdžius atnaujins prad
žioj balandžio mėnesio San Re 
nro, Italijoj. Ten bus atnaujin
ta tarybos su Jugo-Slavijos val
džia.
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BARTININKŲ apylinkėj iš taip sukiršinti miestelio davat-
dvarų paliuosuota 32 darbinin
kai nuo darbo. Visi jie dalyva
vo žemės ūkio dnrb. prof. są
jungoj. Darbininkai skundėsi 
valdžiai, bet nieko nelaimėjo.

[D. Gyv]

PILVIŠKIAI. Gruodžio 17 d. 
įvyko kuriamasis žemės ūkio 
darbininkų pr. sąjungos susi
rinkimas. Susirinkime buvo 
paaiškinta profesinių Ajjungų 
tikslai ir uždaviniai. Kadangi 
susirinkimams leidimai labai 
sunkiai gaunami, tai susirinki
mas nutarė griežtai reikalauti, 
kad klinčių nebūtų daroma, o 
jei ir toliau tas atsikartos, tai 
darbininkai rinksis be jokiu lei 
diinų.

Į sąjungų jau įsirašė 92 na
riai. Į sąjungos komitetą pa
rinkta 5 nariai. D. Gyv.] 

U w J

ŠAKIAI. Gruodžio 20 dieną 
įvyko darbininkų prof. sąj. stei 
giam. susirink. Susirinkime 
buvo kalbėta profesinių sąjun
gų reikalingumu ir pranešta 
apie užsienio darbininkų judė
jimą. Į susirinkimą atėjo ir 
kunigėlis, pradėjo pamokslėlį 
sakyti, bet darbininkai patarė 
kunigėliui savo pamokslą ryto
jaus dienai atidėti, mat ryto
jaus dienai sekmadienis išpuo
lė.

kas — vienintelę savo paramą, 
kad tos griebėsi net negražią 
priemonių, bi tik įvykdinti ku
nigėlių norus. Prasidėjus rin 
kiniams. kunigėliams paragi
nus, kad padaugėtų balsų, netik 

į iš visų kampų, bet ir iš elgetų 
prieglaudos, pakėlusius nuo pa 
talo silpnas ligones, kurios pu
sė, metų, kaip kitos nevaikščio
jo ir galėjo eiti tik su pagelba 
kitų — vilko prie balsavimo. 
Viena prie komiteto durų net 
griuvo žemėn ir smarkiai pra
simušė kaktą. Ir nežiūrint tos 
kruvinos kovos, Taryflbon nei 

vienas iš kunigėlių nebuvo iš
rinktas. Visi dabar aiškiai pa
matė, kaip musų kunigėliai, 
kišdamieš politikom šuolinis ne 
tenka žmonėse pasitikėjimo.

Musų bežemiai ir mažaže
miai, kaip girdėt, labai rimtai 
susimąstę, nes pamatė, kad tik 
organizuotu budu geriausiai sa 
vo klasės reikalus ginti. Užtai 
ir ruošias organizuotis į savo 
profesinę sąjungą. [D. Gyv.]

laiškai iš Lietuvos
Iš Kelmės, Raseinių apskr.
Teresė Penikaitė rašo savo 

broliui Jonui P. Dzendalaičiui 
Detroit, Mieli.

1 silkė 1 rub., smulkiojo cuk-|j 
raus sv. 7 r. ir to nėra. Todėl g 
jie ir išroktioja, knd ne kaip ne J 
galima duoti valgyti. Tad jeigu h 
reikia pirkti, tai už porą rub. j“ 
tik vienai dienai gali perkąsti, o 
daugiau nebelieka. Ir iš niekur 
negausi pagelbos, kad ir mirš
tantį matytų ir tai neduos.

Neduok Dieve kaip dabar Lie 
tuvoj bedniems sunku gyventi., 
Ir kiek laike karo žmonelių žu 
-vo iš bado ir visokiolnis ligo
mis išmirė, kiek nukentėjo, tai 
niekas aprašyti negali, nes že 
melė ne ašarose ale kraujuose 
paskendo. Net ir numirusiems 
nebuvo vietos žemėje. Kad lai
ke musių užmuša, tai kasė duo
bes kaip sodželkas ir vertė ne
gyvuosius, tiek musų, tiek vo
kiečių. O po kelių metų juos 
vėl atkasę ėmė iš duobių ir jų 
kaulus vertė į grabus ir nešė į 
vieną vietą ir ten didžiausias 
duobes iškasę po kelis šimtus 
palaidojo ir pastatė mažą medi
nį kryželį su užrašu kiek duo
bėj palaidota. Po tokio išdras- 
kymo lavonų užėjo pavietrė ir 
žmones kaip lapai krito nuo vi
sokių ligų ypač jaunuomenė.

Belaisviai buvo badu mari
nami. žiūrėti į juos sunku bu
vo. Jie buvo uždaryti po kelis 
šimtus ir pagatavi buvo valgy-r 
ti kitas kitą iš bado. O žmonių 
neprileido, kad kas duonos 
šmotelio nepaduotų. Mūsiškiai 
alpo iš bado ir kas ištolo duo
nos šmotelį įmeta, tai pagatavi 
užsimušti bepuldami, kad nu-

IM
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Teatras!
PIRMU SYK CHICAGOJE 

Statoma scenoje IV veiksmų drama —■ •

“GAIRES”
įdomus veikalas iš Lietuvos ūkininko gyvenimo. Suloš Dramatiškas Ratelis.

Teatras!
KIRPK PATS 
SAU PLAUKUS.

Nedėliok Kovo 7tą dieną, 1920 
M. MELDAŽIO SVETAINĖJE 

2244 W. 23rd PI.

Durįs atdaros 6 vai. vakare. įnešimo pradžia lygiai 7 vai. vakare.

Tarpuos lošimo dar bus sekami pamarginimai:
Kalba.............. Dr. A- MONTVIDAS Daina...............................P. STOGIS
Deklamacija.......p-lė ZOLOGIUTjĖ ir............ MAŽIUKŲ KVARTETAS.

šitų vakarų rengia
CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA SAVITARPINĖS PAŠELPOS.
V • Kviečia visus KOMITETAS.

1734

Jeigu gali šukuoti, tai 
gali ir kirpti; patyrimas 
nereikalingas. Kerpa 
kuomet juo šukuojate 
trumpu laiku. Tai di
džiausias laiko ir pini
gų taupytojas dabarti
niame laike.
Įsigyk naujų, nepapras
tų plaukų kirpiklį.
Reikalaudami pasiųski
te $2.00.

S. MATAS
So. String Street, Chciago, III.

(Agentai reikalingi).

Susirinkime dalyvavo virš 
200 žmonių. Parinkta komisija, 
kuri jau tolimesniais sąjungos 
reikalais rūpinsis. [D. Gyv.]

LUKŠIAI. Šakių apskr. šioje 
apylinkėje žymiai ima reikštis 
judėjimas tarp bežemių ir ma
žažemy. Tas aiškiausiai pasi
rodė laike rinkimų į vietinę val
sčiaus tarybą gruodžio 15 d. 
Nežiūrint daugybės kliūčių, ne
kurtuose valsčiaus rajonuose 
jie taip susiorganazavo, kad rin

Ne". 
snaudė ir musų “krikščionys 
demokratai,” ypač jų vadai ku
nigėliai. Jie matydami, kad jų 
pusė svyra žemyn, nesidrovėjo

Pragyvenimas pas mus labai 
sunkus, dėlto, kad labai, didelė 
brangenybė, o uždirbti nėra 
kur; jei gali, tai služyk kaime, 
o daugiau niekur; dar vasarą 
tai gauni kokią dienelę padirb
ti, ale ne visados. Vasarą gausi 
po 2 rub. j dieną ant savo duo
nos, o ant anų niekjir negausi, 
nes dabar visur, tiek dvaruos, 
tiek sodžiuos, tiek miestelyj 
tokia mada, visur ant savo val
gio, dėlto kad viskas brangu ir 
negali duoti biednam žmogui 
pavalgyti. Rugių pūras 60 rub. 
duonos svaras 50 k., miežių pū
ras 45 r., lašinių svaras 7 r., 
sviesto sv. 8r., pieno kvorta 

i 80 k. kiaušinių desetkas 3 rub.,

Įdomios Prakalbos
Tema: MOTERIS PIRMUTINE ALGINĖ VERGĖ 

ir LIETUVOS LAISVĖ.

Rengia Lietuvos Dukterų Draugystė., 
KETVERGE, KOVO-MARCII 4 d., 1920 m. 

MILDOS SVETAINĖJE* 3142 So. Halsted St.
Pradžia 7:30 vai. vakare.

Nuoširdžiai! kviečiame gerinama publiką kuoskaitlin- 
giausiai atsilankyti į šias prakalbas ir užgirsti daugel nau
jo apie moteris iv Lietuvos laisvę iš gabaus k.ulL>etOjo.

Draugiškai kviečia visus L. D. DRAUGYSTĖ.

Kūrės rykštelė krito dėl viso 
svieto, ale ant biednujų dau
giausia. Bednieji kentėjo visą 
karės laiką, ar kurie čia buvo, 
ar kurie Rusijon išbėgo. Jie vi

sur nešė kruviną kyžių ir 
nėra šmotelio žemės, kad ne
būtų musų brolis žuvęs, arba 
sesutė kentėjus laike karės. 
Prie vokiečių niekas negauda
vom daugiau kaip pusę svaio 
duoninių ar avižinių miltų ir 
tuo reikėjo maitinties. O kur 
reikėjo eiti dirbti, reikėjo eiti 
už savo valgį, nes visi žmonės 
buvo suvaržyti Be jų žinios ne 
•galima buvo išvažiuoti ar išeiti 
nei i kitą k re ižą (valsčių), o 
jei nuėjai, tai strofą užsimokė
si,'arba kalėjimai! pasodins. 
Kožnas turėjo pasportę su sa
vo paveikslu, o prie kiekvieno 
vežimo buvo lenta su vardu, 
pavarde ir iš kur. O jei kas be 
lentos atvažiuodavo, tai štrofo 
10 markių reikėjo mokėti. Gy
vuliu niekas daugiau nelaikė, 
kaip po vieną karvę ant šeimy
nos ir iš tos karvės turėjo kas 
savaitę po sviesto svarą valdžiai 
atiduoti. Jei kas arklį turėjo tai 
tą nuolat purmankoms gainio
jo. Kas avis turėjo, tai vilnas ir 
aviniukus valdžiai turėjo ati
duoti; jei kas vištą turėjo, tai 
turėjo duoti 3 kiaušinius į sa
vaitę; o jei kas šunį laikė, tai 

60 rub. poslinų mokėjo, tad nie 
kur šunų nebebuvo. Javus nuo 
gaspadorių atimdavo, tik palik 
davo po pusę svaro į dieną ant 
žmogaus; bet gaspadoriams už 
viską mokėdavo, tad jiems ma
ža bėda būdavo', vis pagaudavo 
nuo vokiečių ir bado nekentė
jo. O bednieji nė už pinigus ne
galėjo gauti, nebuvo nū turgų ir 
jei lik dažinojo, kad kas ką 
niupirko, tai nuštrofuodavo. 
Bednieji turėjo eiti jiems dirb
ti, kur reikėjo ir rudenį turėjo 
jiems surinkti dilgintų po 
kiek svarų, visokių uogų miš
kuose, balose ir soduose, viską 
surinkdavo, viską suvartodavo 
vokiečiai ir bedniesiems netek
davo ne mažiausios uogelės; be 
jų žinios ir gyvulio papjauti ne 
galima buvo.

Sunku buvo prie vokiečiu, 
ale vis dar jie merkavojo, nors 
po pusę svaro miltų davė, bied- 
nais rūpinosi. O dabar prie lie
tuvių gali mirti, niekas nesirū
pina. Jei gali služyti, tai prairu
si, ale auk tavimi ars ir akės. 
O jei negali — tai mirk badu. 
Bet ir numirus biednam beda — 
grabas 60 r.» duobes iškasimas 
30 r., mišios 10 r. T r gyvastis 
nemaloni, kad neturi kaip gy
venti.

nas, o kam reikia pirkti — tani

GERBIAMIEJI:
Dirbau arti penkių metų Sostapily j Washington? D. C. dėl Suvienytų Valstijų 
Valdžios; tris metus Komercijos Skyriuje (Department of Commerce) ir pu- 
santrų metų General štabo Raštinėj Karės Skyriuj (Adjutant General’s . 
Office, War Department). — Taipgi esu baigęs Pramonės Teisių Kursus 
(Rusinės Law) Georgctown universitete, Washington, D. C.

DABAR ATIDARAU SAVO RAŠTINĘ (OFISĄ)
kur patarnausiu Jums įvairiuose reikaluose.

SUTAISAU VISOKIUS LEGALIŠKUS POPIERIUS.
Kaip tai, pardavimo bilus (Bill of sale) (lytus, lysus ir priesaikas, Parlnership Contracts, Bendro
vės Įsteigimų (Incorporntion), Kontraktus, Gavimų čartcrių, draugijinius ir kitokius notarialius 
darbus. > ...

PARUPINUPASPORTUS.
Jeigu norite Važiuoti Lietuvon, lai laikas išsirūpinti pasporlas, kreipkitės i Buvusį Valdžios Raštininkų 

PARDUODU LAIVAKORTES.
Laivakortes galite pasirinkti iš visu laivą linijų.

APDRAUDŽIU
Didžiausiuose ir geriausiose Apdraudos įstaigose: — NAMUS nuo ugnies; AUTOMOBILIUS nuo 
ugnies, vagystės, Liability, Collision, Property Damage Kaucijas, Burglary and Theft. Boiler, 
Iloldup of Business. Personai or Plale Glass. Rents. ir visokių kitokių rųšies Messenger.

IŠPILDAU INCOME T AK POPIERIUS.
Valdžia reikalauja, kad šitie popieriai vadinami Income Tax Return. butų priduoti su mokesčiais 
prieš Kovo lotų dienų. Tr.tl pasirūpinkite apie šitų reikalų dabar, jeigu pasivėlinsite priseis jums 
daugiau mokėti.

Taipgi esu Lietuvos Atstatymo Bendroves ingaliotinis.
' Parduodame los Bendrovės Šerus. Jeigu kas nori informacijų kaslink Šitos Bendrovės veikimo, lai 

atsišaukia. Taipgi prašyčiau, kad šėrininkai ateitų susipažinti su mumis. Esu Pirmininkas (Jii- 
cagos Kuopos. Taipgi parduodu ščrus RESOBCIN CHEMIŠKOS BENDROVES.

A. M. MACARUS 
(Adomas M. Makaras) 
Buvusis Valdžios Raštininkas.

3256 So. Wallace St., Kampas 33čįos gatves
* Tik keturi blokai nuo Halsted Street.

Phone Drover -1525
Kiekvienų dienų nuo 9 ryto iki 9 vai. vakaro. Iškil i ant Utarninkų — iki 6 vai. vakare.

bėda. Avaline brangiausi: kur- vos razviedką, lai sujudo visas 
pės 25 r., naginės 30 r., prasti 
čeverykai 150 r., balai 300 ir 
300 r. Pas mus nepamatysi če- 
verykų, visi su kurpėmis, lik 
bagočiai batuoti. Kuskęlė ką bu 
vo. 15 k., dabar .15 r., vilnų sva- j kvielkus.

Aas, jei kdr ir gausi, 12 r.
Pas mus dabar gyventojai ne 

įkaito pinigų ale vožija, o 
biedni miršta. Dabar pas mus 
visur išmokp šnapso dirbti ir 
parduoda. Nors valdžia ir gina, 
bet pasikavoję vistiek dirba.

Aš pereitą vasarą prasirgau, 
iik vieną pūrą sėjimo bulvių už 
ddirbau Ir tuo mintu. Pas mus 
iž bulvių pusėjimą be seklų, 
reikia atidirbti 15 dienų ant sa
vo valgio, o už pinigus — 25 ir 
30 rub. Rusiškų pinigų dabar 
visai nebeima.

Dabar nesenai vokiečiai 
čakininkai) pasitraukė iš 
luvos. Ką pereitą menesį 
kentėjome, kol jie išėjo, tai ne
duok Dieve. Pikčiaus kaip laike 
karės rubavojo? piešė, ką norė
jo, tą darė su žmonėmis. Atėmė 
gyvulius, iššaudė, o jei kas pa-

miestelis
Lietuvos 
sveikino, 
tuviŠkad
gi ant galvų mergaitės

ir visi išėjo pasitikti 
kareivius. Patikę pa- ( 
o vadams prisegė lie 
kukardas, kareiMiams^ 

bėrė

Ševe'r.ds Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikatą.

>l|Linimentas

(kol 
Lie-
nu-

davo. Kiek nekaltų žmonių ' iš
šaudė! Tai kai pamate Lkrtu-

Te). Boulėvard 8329 

Darbo Žmonių 
Knygynas

3238 So. Halsted St., Chicago
Užlaikome knygų krautuve, par

duodame (vairaus turinio knygas, 
kaip tai: beletristiką, ekonomiją, 
sociologiją, politiką, gamtos ir ki
tų mokslų; hygieną, istoriją, etnolo
giją, biografiją, kalbamokslius, po
eziją ir teatrams knygas. Taipgi 
priimame paskelbimus, užrašome la
ikraščius Ir pavieniais parduodame 
“Naujienas”, “Keleivi” ‘Kardą” ir 
“Dilgėles”. Mes padarėme musų 
knygų naujus katalogus; reikalauda
mi katalogo prisiųskite sykiu už 6c 
krasaženklių.

Nosies Kliutįs

S
 gali paeiti nuo 

migdai i nių gilią— 
tonsilų arl$i nuo 
užsikrėtimo slogo
mis,arba nuo su- 
putimo nosinių kre 
mzlių, nuo trijų 
priežasčių, bet gali 
būti ii kitos prie- 
žastįs, o jas gali 

susekti tik nusimaningas gydytojas 
po akylo ištyrimo. Aš esu gerklės 

specialistas ir jei jus turite kokią 
nosinę kliūti, tai nelaukite nei die
nos. Atidėliojimai yra labai pavo
jingi. Aš nieko neskaitau už pasi
tarimą ir aš jums pasakysiu kaip 
tikrai yra. Aš gydau Gerklės, No
sies ir Ausų ligas per 22 melu prie 
State gatvės ir jus galite pasiklau
sti šimtų išgydytų pacientų, kurių 
kitus jus gal pažįstate. Alėje papra
šykite kokiu norite pavardžių iš tu
ją

DR. F. O. CARTER,
Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės

120 State gat., 2 lubos. Antros du- 
rįs i šiaurę nuo Fair sankrovos. Va
landos: nuo 9 iki 6; septintadieniais 
nuo 10 iki 12.

Brangintina šeimynos 
Gyduolė .

TER--CAM- F0
Tai labai gerai veikiantis vaistas 

panaikinimui bakterijų, “IPIu”, tiy- 
dymui gerkles prasišaldymus, užde
gimo, nudeginimo ir ‘ reuniatiškų 
skaudėjimu ir t. p. Klausk ir rei
kalauk TER — CAM — FO pas savo 
vaistininką.

~dTctARA^ N AMUOSE?

Iš Naumiesčio parap., 
Panevėžio apskr.

Petrui Jurevičiui, Chicagoje 
rašo jo giminės:

Ačiū prieteli, kad atsiunčia- 
te pinigų, bet nelaimė, kad ne
ateina ir nežinau ką daryti, kad 
negalima paimti. Ir kitiems 
taip pat atsiunčia blankas, bet 
pinigų negauna. Kiti išsiuntė 
jieškoti pinigų, bet nė pinigų, i 
nė. blanku, nieko nesulaukė. Aš 
nežinau ką daryti, gal man rei- 
kes'siųsli atgal tas pačius blan
kus, nes baisu, kad neprapultų 
tada ne jums, nė man nebūtų.

Daugybe taipjau atsiunčia lai 
skus, kad siunčia bagažą su ap
valkalais, bet nieko nesulaukia. 
Kiti laukia jau kelintas mėnuo.

Musų dvasišiki vadovai ki
tiems rodo dangų ką augštai

da turbūt ji nekaršta. Ir A* 
m etikos atsiuntė į Panevėžį ’be-

atba tam tikras tepalas privalo vi
suomet rasttes namuose, idant at
sitikimuose. kur reikalaujama te
palas paviršutiniam vartojimui, 
galėtumėt tuojaus apturėti greita 
ir pasekminga palengvinimu nuo 
Įvairiu nesmagumu. Pasielgsite 
išmintingai nusipirkdami

: Severa’s:
I Gothard Oil I

(Soveros GothardiSko Aliejaus), 
kurs vartojamas, kaipo Unlmentas 
arba paprastas tepalas nuo rheu- 
niatizrtio, neuralgijos, persitempi
mo, tinimo, padidintu gyliu, rau
menų ir sąnariu sustingimo ir nuo 
visokiu diegliu ir skaudėjimu. 
Kainos: 80et. ir 2 et. taksu, arba 
60 ot. ir 8 et. taksu. Pariditoda vi
sur aptiokose. '

W. |F. SEVFRA CO.- 
CbDAR RAPIDS, IOWA

dniems išdalinti dėl švenčių ke
turis vagonus miltų. Bet Pa
nevėžio dziekonas tuos miltus 
pardavė žydams, o biednieji jų 
negavo. Kunigai su žydais tur
gų Varo, o biedni žmonės ba
ilų kenčia. Tai‘tokie jie dvasiš
ki “tėveliai,“.

Tik ką išėjo iš spaudos nauja kny
ga: Daktaras Namuose. Knygutėje 
aprašoma visokios vaistiškos žolės, 
šaknįs, žiedai, lapai ir tt., nuo ko
kių ligų yra vaistai ir kaip vartoja
ma. Su lotyniškais užvnrdijimais, 
taip, kad kiekvienas gali juos gauti 
bile apliekpje. Beto yra daugybė 
gerų pamokinimų, slaptybių ir re
ceptų. 3okia knygutė yra reikalin
ga kiekvienam. Kaina $1.00.

M. ZUKAITISę
451 Hudson Avė., Roshester, N. Y.

DR. M. T. STRIKOLIS 
Lietuvi* 

Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas: 1757 W. 47 St.

Tel. Boulėvard 160. 
Ofiso valandos: 10 ryto iki 2 

po piety; 6:30 iki 8:30 vak. 
Nedaliomis 9 iki 12 diena. 

Namai: 2914 W. 43 St.
_ Tel. MoKinley 263

Rez. 933 S. Ashland Blvd. Chicago 
Telephonc Haymarket 2544

DR. A.A.ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicago
Telephonc Drover 9693 »

Valandos: l(h—11 ryto; 2—3 po piot 
7—8 vak. Nędėlioms 10—12 <įieną.

SKAITYKIT IR PLATINKI!
“NAUJIENAS’



Ketvertas. Kovo 4 d., 1920

amburgaN
CUNARD LINIJA

Dvivindis Garlaivis
SAX0NIA BALANDŽIO 3=ia

Kambariu Kaina $150 Trečia Klesa $100 
Ir $5 karės taksu.

' Delei pilnesnių informacijų Kreipties:

THE GUNARO STEAM SHIP COMPANY LIMITED
arba į vietos agentus.

Į KORESPONOENCIJOS

Patyrimas, Geriausias Mokytojas 
;■■■ Išbandyk šį Naujų Išradimą . —

VYK Al IR MOTERYS, ar jums jau yra žinoma, 
kad tapo išrasta gyduolė prašalinimui pleiskanų 
ir sulaikymui plaukų slinkimo?

JIEŠKOK PAGELBOS. KUR GALIMA RASTI.
Sen-Kayto Hair Tonic (plaukų tonikas), tai yra 

vėliausia išradimas ir pasekmingiausia gyduolė 
nuo pleiskanų ir plaukų slinkimo. Be to dar sus
tiprina plonėjančius plaukus, padaro juos labai 
švelniais ir blizgančiais.

ISITfcMYK! Žemiau pasirašiusi kompanija ab
soliutiškai gvarantuoja Sen-Rayto Plaukų Tonikų, 
jog jis greitai ir visiškai prašalina pleiskanas ir 
sulaiko plaukų slinkimų.

VISUOMET reikalaukite Sen-Rayto Plaukų Toni
kų pas barbenus ir aptiekose arba pirkite iš agen
tų. Gražaus formato, šauni 8 oz. (pusė svaro) 
bonkutė parsiduoda už $1.00; 4 oz. už 60c.

Išbandymui jo gerumo, iškirpkite šį kuponų, pa
žymėdami savo vardų ir adresų Ir įdėkite 10c ver
tės štampų padengimui persiuntimo lėšų, o mes 
prisiusime sampalų.

Kaip kitur taip ir čia buvo 
“raudonųjų'’ areštų ir kariu pa 
teko nemažai lietuvių. Pasiliku
sios areštuotųjų, niolerįs ir vai 
kai dabar alpsta ir verkia tei
smuose ir kalėjimuose. Visi dar 
bininkus engia ir nežiūrint kal
tas ar ne, turi kentėti.

Vas. 8 d. j čia buvo atsilankęs 
kapelionas Kr. Maitoti iš Minne- 
apolis. Jis laike prakalbų apie 
darbininkų ir kareivių vargus 
ir kaip kapitalistai ir pelnagau- 
dos inilionus sau susikrovė lai
ke kares. Jis ragino buvusius 
kareivius organizuoties išvien 
su darbininkais ir kovoti už bu 
vio pagerinimų. Patartinu ir tie 
tuviams lankylius ant tokių pra 
įcalbų. Jos būna kas nedėldienį,

THE SEN-RAYTO COMPANY
6617 Wade Park Avė., Cleveland, Ohio,

Gerbiami, šiuomi aš prisiunčia jum 10c vertės štampų, už ku- 
rias malonėkite prisiųsti man sampalų GVARANTL’OTO SEN- 

| HAYTO PLAUKŲ TONI KO.

svetainėje, į* vakarus nuo teis- 
inabiičio.

Darbai čia ne kaip eina. Ka
syklos dirba po 2-3 dienas sa
vaitėje, o dirbtuvėse irgi nega
lima darbo rasti. Lietuvių ma
žai gyvena, ir vis mažėja. Pa
vasary j ketina išvažiuoti dar ke 
liolika lietuvių šeimynų, nes 
kasyklose darbas beveik bai
giasi, o fabrikuose labai men
kas uždarbis. Oras čia irgi nė
ra labai sveikas. — I. K.

ST. CHARLES, ILL.

Vardas

Adresas

Miestas

Siunčiant Pinigus j Lietuva 
siųskime visus nes didesnę pusę siunčiamu pinigų pasi

lieka žydai.
Mano kursas su nusiuntimu:

500 auksinu ................. $8.50
1000 auksinų ................. $17.00
<3000 auksinų ................. $51.00

5000 auksinų ................. $85.00
10000 auksinų .................  $170.00
20000 auksinų ............. $340.00

Pinigus prisiųskite per pačto inoney orderį ir adre
są to. kuris turi gauti pinigus Lietuvoje. Jūsų pinigaį bus 
išsiųsti be užvilkimo ir jus gausite kvitas nuo priimtų 
pinigų.

P. MIKOLAINIS,
1304 Sutter Avė., ± Brooklyn, New York.

Sveikam Kūne Stipri Dvasia
Kam be reikalo kentėti? Mano spe- 

cialis gydymo būdas išgydė jau daug 
žmonių nuo kaspininės kirmėlės, kurie 
buvo nebetekę vilties pasveikti.

Tūkstančiai žmonių nežino, kad jie 
turi viduriuose kirmėlę, ir gydosi visai 
nuo kitokios ligos; deltogi ir neišsigy
do.

Kirmėlės ženklai
žmonės sergantis taja biauria liga 
paprastai skundžiasi dideliu pilvo 

skaudėjimu; jiems rodos, tartum kas 
i gerklę kįla, vemt verčia, valgyt ne
turi noro, galva skauda, viduriai sukie
tėję, ausyse ūžia, skauda po krutinę.

Kas tokių simptomų turi, tegul atei
na pas mane: išgydysiu visai trumpu 
laiku.

Gydau taipjau ir kitokias ligas kaip 
vyrų taip ir moterų. Patarimai dykai.

DR. DICKSON
1645 West 47th Street.

Tarp Marshfield ir Paulina gat. Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 dienų.

Šviesų ir pajiegą suvedame i senus ir naujus namus, taipgi 
i dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

I rmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.

. A. BARTKUS, Pre».
1619 W. 47th St. Tel. Boulevard 1892. Chicago, III.

Flor de

MELBA
The Cig&r Supreme

f At the price flor de. MELBA is 
Jbetter, bigger and more pleasing 
than any mild Havana cigan 
Corona or 1AC Other Suks 
S ELE C TOS SUK 1 DjEEEREN h PRIVES
Ask your dealer for your favorite alse.
I f your dealer carit supply you,write ua.
1. LEVVIS CIGA.R MFG £O Newark,N.J. 
Uargesi Independent Cigar Faciory m the World,

NAUJIENOS. Ctilc a g o., IJį

DĖS MOINES, I0WA.

Dr. A. R. Blumenthal

DR. M. HERZMAN

kus. Vai.: nuo 
nedėliomis, nuo 9 iki 12 dienų 
4649 S. Ashland ar. kamp.47 iL

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

MERI

Akis Egzaminuoju Dykai
Gyvenimas yra 

tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerinta Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga doma at 
kreipiama į vai- 

i 9 ryto iki 9 vak.

Vietos ir apielinkės lietuviams 
žinotina.

Vietos ir apielinkės miestelių, 
kaip (ienevos. Ba tavi jos ir Au
roros lietuviams pranešame, 
kad pėtnyčioj, kovo 5 d., St. 
Cha riejo lankysis Lietuvos-Mi
sija. Kaip 7:30 vai. vakare bus 
didelės prakalbos Airvvin sve
tainėj. Misijos nariai kalbės 
apie Lietuvos reikalus. Del to 
gi butų gera ir naudinga, kad 
kaip St. Charles taip ir apielin
kės kolonijų lietuviai kuoskail 
tingiausiai atvyktų pasiklausyti 
ir susipažinti su Lietuvos at
stovais. Komitetas.

t
VVATERBURY, CONN.

Vasario 27 dienų buvo W. L. 
Draug. Sąryšio delegatų mėne
sinis susirinkimas.

Delegatų susirinko • gausiai. 
Pirmiausia davė raportų val
dyba. Kasierius V. Bagdana- 
vičius pranešė, kad jis jau pa
siuntęs $150 į Liet. Soeial-De- 
mokratų Rėmimo Fondų.

Po daugelio įvairių raportų, 
nutartų kreipties laiškais į 
tas draugijas, kurios da nėra 
paskyrusius aukas paremti 
Lietuvos darbininkams, beko- 
vojantiems su savo prispaudė
jais ir reakcija. Dabartiniu lai
ku parama labai ten reikalin
ga, nes Lietuvos darbininkai 
turi energingai veikti ir reng- 
ties rinkimams į Steigiamąjį 
Seimų kad galėjus kuodaugiau 
savo atstovų išrinkti. Jeigu 
mes Amerikos darbininkai, ne- 
paremsime savo draugų Lietu
voje, tai juodosios reakcijos jie 
gos paims viršų ir tada nebus 
laisvės Lietuvoje, taip kaip da
bar kad’nėra. Mes dabar girdi
me, kas darosi toje “laisvoje” 
Lietuvoje, kur kunigai su atža-. 
gareiviais valdo. Žmogus, kuris 
tik pasipriešina jų savivalybei, 
tuoju atsiduria kalėjime. Todėl 
mes, Sąryšio delegtai, manome, 
kad nebus priešinga ne viena 
draugija ir ne vienas narys da
vimui iš savo draugijos iždo li
kos kovojantiems savo klesos 
žmonėms Lietuvoje paremti.

Toliaus nutarta kreipties j 
socialistinius laikraščius, kad 
jie skelbtų pinigų kursą. Nes tie 
laikraščiai visados tarnauja 
darbininkų klesai, tai jie priva
lėtų tai daryti; šiaip dabar dar
bininkus skaudžiai išnaudoja 
visoki agentai; kitiems net ne 
trečios dalies jų duotų pinigų 
nepasiunčia, tie begėdžiai. O 
kada bus skelbiama nors kartą 
savaitėje kursas pinigų, lai tuo
met jie negales daug sukti.

Ištiesk Pašalpos | Ranką 
Saviškiams Lietuvoje

AR ŽINAI
kad tas yra visiškai galima; kad per Lietuvių Prekybos Bendrovę Tamsta 
greitai gali pasiųsti pinigų saviškiams Lietuvoje?

Kadangi tiek daug pinigų jau yra siunčiama per Bendrovę ir keliai per
siuntimui ant tiek palengvėjo, kad dabar mes už kiekvieną dolerį per mus 
pasiųstą išmokame Lietuvoje

50 AUKSINŲ
Kurie siunčia $100.00 ar daugiaus, tai tiems Lietuvoje išmokame

60 AUKSINŲ
už kiekvieną dolerį.

PERSIUNTIMAS GVARANTUOTAS
Mes jau gauname žinių iš Lietuvos, kad pinigai per mus siųsti nueina 

Lietuvon ir yra išmokami į vieną mėnesį laiko.
Del platesnių informacijų rašyk tuojaus ant žemiau paduoto adreso. Jei 

nori tai gali pinigus mums prisiųsti, priduodant aiškiai surašytą savo adre
są ir kam pinigus siunčiate ir mes juos tuojaus pasiųsime.

Lithuanian Sales Corporation
120 Tremont Street, Boston, Mass.

Aš ADOMAS A. KARALIAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispep 

sija.nevirininias pilvelio, uuslabnėjimas. Kraujo, inkstų, Nervu ir 
abelnas spėkų naštoj imas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt, 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po butelį Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa
mačiau tokį skirtumą ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistų ge- 
radėjistei ir linkiu visiems savo draugams ir pažįstamiems su to
kiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreipties prie Salutaras:

SALUTARAS ’ -
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrėnas, Prof.

1707 So. Halsted Telephone Canal 6417. Chicago, III.

Užsirašyk Lietuvos Laikraštį
“KARIŠKIŲ ŽODIS”

išeina kartą į savaitę ĮCaune. Yra <8 puslapių ir yra leidžia
mas Krašto Apsaugos Ministerijos. Mes gavome sekantį 
ingaliojimą tą laikraštį užrašinėti Amerikoje:
K. A. M.,

Generalis štabas
Literatūros Dalis

Groudžio 19, 1919 m.
No. 437, Kaunas.

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVEI, 
Boston, Mass.

Siuomi Įgaliojamo “Lietuvių Prekybos Bendrovę” Amerikoje 
^rinkti prenumeratą “Kariškių žodžio” laikraščiui. Kaina Ameri

koje metams 48 auksinai, pusei metų 24 auksinai.
(Parašas) Kapitonas Ruseckas

Generalio štabo Literatūros Dalies viršininkas.
(Parašas) Vyresn. leitenantas Steponaitis

“Kariškių žodžio’’ Redaktorius.
Todėl visi amerikiečiai užsirašykite šį laikraštį ir pa

remkite Lietuvos narsiąją kariuomenę, kuri kovoja už mu
sų tėvų šalį. Prisiųskite Imims $2.00 ir savo adresą ir 
gausite ‘‘Kariškių Žodį” per visus metus. Prisiųskite $1.00 
gausite per šešis menesius.

LIETUVOS PREKY BOS BENDROVE 
120 Tremont Street, Boston, Mass.

LIBERTY BONDS
Mes perkame Pergalės Bondus pilna parašyta- P A Q H 
}a verte, ir Laisvės Bondus pilna pinigine verte. U 11
Atneškite arba atsiųskite 4 i p o a PirrnčTM V, PAAtdara kasdien nuo 9-6 oACKliUlM & UU.
Utarniukais, Ketvertais 1335 MILWAUKEE AVĖ.
it Subatomis 9—9 tarp Paulina ir Wood Sts.

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 28 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

3149 S. Morgan st., kertė 32 st.
Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS:

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų.

OFISO VALANDOS: 
Nuo 9—10 ryto, nuo 12—2 po 
pietų ir nuo 6—8 vakare. Ne

dėliomis nuo 9—2 po piet.
Telephone Yards 687

Gerai lietuviams iinomas per 16 me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

Gydo aštrias Ir chroniškas ligas, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas Ir Laharatorija: 1025 W. 18th 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
8 vakarais. Telephone Canal 3110. 
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

Telephone Yards 5032

Dr. M. Stupnicki
z3107 S. Morgan st. Chicago

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 
ir nuo 5 iki 8 vakare.

’ INCOME TAX 
BLANKOS IŠPILDOMOS-

Panedčlio, Utarninko ir Ketverge 
vakarais.

JONO BAGDZIUNO RANKOJE, 
2334 So. Oakley Avė., *

Po to buvo skaityta “Lais
vės” straipsnis, kur biauriaj 
Šmeižiama Sąryšio narys J. S. 
Pruselaitis. Sąryšis nutarė rei
kalauti, kad “Laisvė” savo tą 
šmeižtą atšauktų, nes Prusclai- 
tį visi gerai pažįsta ir žino, kad 
jis niekados nėra sėbravęs su 
policija ir niekados nėra skun-i 
dęs vąldžiai. Dėdės Draugas.

Popieros Laiškams.
25 gatunkų popierių dėl laiškų ra

šymo tinkančių rašyt j Lietuvą, su 
visokiais gražiais pasveikinimais ir 
pritaikintomis eilėmis dabar po karės, 
su visokiais paveikslais ir su dailio
mis kvietkomis. Parsiduoda labai pi
giai, 4 tuzinai popierų su konvertais 
už $1.00, agentams duodam gerą už
darbį. Adresuokit:

Agent For Religions Goods, 
P. O Box 73, Chicago, 111.

Skaitykite ir Platinkite
NAUJIENAS

VynškąDrapaną Bargonai
Teisingas apsiėjimas. Garantuo

tas užganėdinimas. Vyrų ir vaiki
nų neatsišaukti, padaryti ant užsa
kymo siutai ir overkotai vėliau
sios stailės ir konservatyvi mode
liai, $20,00 iki $45.00.

Vyrų Ir vaikinų gatavai padaryt' 
siutai ir overkautai $1.00 iki $28.01

Vyrų kelinės $3.00 ir augščiau.
Vaikų siutai $5.00 ir aukščiau.
Pirkite sau overkautus dabar pa

kol prieš ateinančią žiemą napaki- 
lo kainos.

Mes užlaikome taipgi pilną sandė
li nežymiai vartotų siutų ir ©ver
kautų $8.50 ir augščiau.

I-ull dress, tuxedo, frock siutai, 
ir tt. $10.00 ir aukščiau.

Atdara kas vakaras iki 9 vai. vak 
Nedėliomis iki 6 vai. vak. Suimto
mis visą dieną iki 10 vai. vak.

S. GORDON.
1415 So. Halsted St., Chctagv 

įsteigta 1H7

Dr. Charles Segal
Persikėlė į savo naują ofisą 
pn. 4729 So. Asland Avė. Jis 
gydo ligas vyrų, moterų ir vai
kų. Ofiso valandos nuo 10 iki 
12 rytmetyj, nuo 2 iki 5 va
kare. Specialistas džiovos far 
moterų ligų.

Tel. Drexel 2880.
H- -

DR. I E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Roselande: 10900 S. Michigan Avė. 
Telefonai, Pullman 342 ir 3180 
Chicagos ofisas: 4515 S. Wood St 
Tik Ketvergų vakarais nuo 5:30 
—7. Tel., Yards 723.

Telephone Boulevard 2160 
DR. A. J. KARALIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VAIANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro 

S30> S. Morgan St Chicago, III.

S. a LĄCHAWICZ
Lietuvys Graborius

Patarnauju, laidotuvėse kuopi- 
giausia. Reikale meldžiu atsi
šaukti, o mano darbu busite už
ganėdinti. .
2314 W. 23 Place, Chicago, III 

Tel. Canal 2199.

Phone Boulevard 491
ASHLAND JEWELRY 

MUSIC STORE 
Deimantai, 
Laikrodžiai, 

Auksybč, (Ko
lumbijos Gra- 
fonolas ir lie
tuviški nau
jausi rekor

dai.
4537 So. Ashland Avė., Chicago, III.

0RKE8TRĄ-BENĄ
Parūpina visokiems 

reikalams

J. SALAKAS
1414 So. 49th Conrt 

Cicero, III.
Tel. Cicero 2316

Phone Canal 1043
HOERBERS HALL

PUIKI SVETAINĖ 
2131-35 Blue Island Avenue. 

V/M. VORSATZ, Savininkas

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
OFISAS: 2201 W. 22nd St.
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NAUJIENOS
thk litmuanian daily newi keikia kiekvieną liberali bur 

, j žuazijos judėjimą, . keikia 
parlamentarizmą ir atstovy
bės pamatais sudarytąją 
valdžios formą, keikia, “bur
žuazinę spaudos laisvę”, 
“buržuazines” teises ir lais
vės ir sklebia žmonėms, kad 
tie dalykai jiems nesuteiksią 
nieko gera.

Ypatingu užsispyrimu 
mūsiškiai “komunistai” skel 
bia šitą savo evangeliją, kai 
bedami apie Lietuvą, kurio
je — lygiai kaip ir Vokieti
joje pradžioje pereitojo šimt 
mečio — liberalis buržuazi
jos judėjimas dar tiktai da
bar ima rimčiaus apsireikš
ti. Reikalaudami jau šian
die Lietuvai socializmo tvar
kos ir atmesdami “buržuazi
nę demokratiją”, tie žmonės | 
užmiršta, kad šalįs, kuriose 
tas reikalavimas yra dienos 
klausimu, jau ilgą laiką gy
veno “buržuazinės demokra- 

Itijos” sąlygose, o Lietuva 
dar niekuomet neturėjo jų.

Ir kaip kitąsyk Vokietijos 
“tikrieji” socialistai, taip ir 
šiandie mūsiškiai “komunis
tai” patarnauja vien reakci
onieriams savo nesąmoniška 
agitacija.
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ir šių dienų “komunistai” Londone dabar paskelbė Pa
ryžius. .

Taigi numanu, kad svar
biausioji to besiartiriančio 
kriziso priežastis yra užsie
nio kapitalistų varžytinės de 
lei bizniškų koncesijų Lietu
voje. Kiekviena tų kapita- 

| lįstų grupė, matyt, turi savo 
I pritarėjų įtekminguose Lie
tuvos buržujų sluogsniuose, I 
ir kada kuri jų jaučasi nu
skriausta, tai jos šalininkai 
stengiasi iššaukti “jausmų 
pakilimą” žmonyse.. Sukel- 

I ti žmonių jausmus prieš Gal
vanauską yra nesunku.

Jeigu Galvanausko kabi
netui dabar ištiesų tektų pa- je. 
sitraukti prieš pat Steigia
mojo Seimo rinkimus, tai 
valdžios autoritetas bent lai
kinai nusmuktų, ir gal tuo
met atsileistų kiek ta pries
paudos kilpa, kuri veržia 
Lietuvos demokratijos ka
klą-

klausimuose tiktai betur
čių reikalais besivadovau
jantis atstovai gali eiti iki 
galo.

Taigi kada grūmoja pavo
jus, kad dalis kairiojo vi
suomenės judėjimo Lietuvo
je gali atmesti dalyvavimą 
rikimuose ir delei to gali ta
sai judėjimas suskilti šitaip 
svarbiu momentu, tai pagel- 
ba Lietuvos socialdemokra
tams darosi ypatingai rei
kalinga. Kol dar yra laiko, 
tegul tad visi susipratusie- 
ji Amerikos lietuviai darbi
ninkai sukrunta remt auko
mis musų draugus Lietuvo-

$5.00 
3.00 
1.65 
1.23
.65

«7.00
4.00
2.00

“Tikrieji 
socialistai ’ ’.

Pavojus Galva
nausko kabinetui.

Garsiajame Markso ir En
gelso “Komunistų Manifęs-

Iš Paryžiaus praneša, kad 
Lietuvos ministerių pirmi
ninkas, Ernestas Galvanaus
kas, vargiai grįšiąs iš Lon-

te” yra labai įdomi kritika dono. Žmonių jausmai Kau
to laiko Vokietijos socialis
tų, kurie vadindavo save 
“tikraisiais socialistais”.

Tie Vokietijos socialistai 
buvo akli pamėgdžiotojai 
Franci jos socialistų. Jie sko 
’indavosi jų idėjas, nemokė
dami pritaikyti prie savo ša
lies sąlygų. • Ir ve kas iš to 
išeidavo: $

“Ėmė eiti rimtyn Vokie
tijos, o ypač Prūsų, bur
žuazijos kova prieš feu- 
dalus (viduramžių tvar
kos ponus. N. Red.) ir 
absoliučią monarchiją, žo
džiu — liberalis judėji
mas.

“ ‘Tikramjam’ socializ
mui tatai suteikė patogios 
progos pastatyt prieš poli
tinį judėjimą socialisti
nius reikalavimus, mesti 
tradicinius prakeiksmus 
liberalizmui, atstovybės 
pamatais suorganizuota
jam valstybei, buržuazinei 
konkurencijaųburžuazinei 
spaudos laisvei, buržuazi
nei teisei, buržuazinei lais
vei ir lygybei ir skelbti 
žmonių minioms, kad jos 
iš to judėjimo negali nie
ko ’aimėt, o turi viską pra
kišti- Vokiečių socializ
mas kaip tik laiku užmir
šo, kad franeuzų kritika, 
kurios nesąmonišku aidu 
jisai buvo, gimė tam tik
rose rpaterialio gyvenimo 
aplinkybėse ir tam tikro
je politinėje tvarkoje — 
sąlygose, kurias dar rei
kėjo įgyti Vokietijoje.

“Jisai tarnavo abšoliu-

ne esą labai pakilę prieš jį.
Priežastis to “jausmų pa

kilimo” esanti ta, kad Gal
vanauskas davęs perdaug di 
dėlių koncesijų Anglijos ka
pitalistams, pavesdamas į jų 
kontrolę kone visą Lietuvos 
pirklybą su užsieniu-

Taigi Galvanausko kabinę 
tas gali pulti — panašiu bu- 
du, kaip pirmasis, p. Volde
maro, kabinetas. Pastara
sis sugriuvo ne dėlto, kad 
kas-nors butų jį prašalinęs, 
o dėlto, kad kabineto galva 
išdūmė į užsienį.

Po Voldemaro kabineto 
atėjo Sleževičius. Kažin kas 
dabar ateitų po Galvanaus
ko?

Charakteringa tečiaus, 
kad valdžios kriziso dabar 
laukiama delei finansinės 
Galvanausko politikos. Ka
da ji smaugė darbininkų ju
dėjimą ir trempė po kojomis 
visus demokratybės princi
pus, tai nebuvo girdėt apie 
“žmonfri0 jausmų pakilimo” 
pavojų; ir jeigu tiktai ji bu
tų sugebėjusi tinkamu budu 
sutvarkyt bizniškus Lietu
vos santykius su užsieniu, 
tai išrodo, kad ji butų galė
jusi sau kolkas gyvuot ramy 
beje. , ,

Iš to galima padaryt išva
dą, kad tuo tarpu Lietuvoje 
dar yra valdžiai pavojim 
giaus skriausti kieno-nors 
bizniškus interesus, negu de
mokratiją. Demokratija dar 
neįstengia diktuot savo va
lią valdžiai — ir tai turbut 
delta, kad ji dar nėra kaip

tems vokiečių valdžioms ir reikiant susiorganizavusi.
jų palydovams, ilgaskver- Bet kieno bizniškus inte- 
niams, mokyklų bakaho- ,.esus nu8kriaudė Galvanaus

Bet kieno bizniškus inte-

riams, junkeriams ir biu
rokratams, kaipo pagei
daujama baidyklė prieš 
pavojingai kįlančią buržu
aziją.” (žiur. “Kom. M.” 
III sk., C.).
Ar neprimena šitas Vokie- nių, jogei šidm dviem šalim 

t‘jos “tikrųjų” socialistų ap- C . 72 v T
rašymas mūsiškių “kairias- nepatinka, kad viena. Ang.li-

.... rzi -J h o V'Z'V.: TAnain'lnmvfi VI«« D1F-.

tuos “tikrųjų” socialistų ap-

parnių” ir “komunistų”?
Kaip pirmoje 19-to šimt-

Seimo rinkimams 
besiartinant.

Pasaulio Darbininką 
Judėjimas.

JUNGTINE^ VALSTIJOS.

Nori pigią darbininką.
(Federuotog gpaudoa žinia]

SAN ANTONIO, Tex. —Piet
vakarių pajūrio srities apie dvi
dešimties apskričių farmeriai ir 
pramonininkai įkūrė tam tikrą 
asociaciją tikslu gauti pigių 
darbininkų, ypatingai išreika

lauti iš valdžios, kad butų lėk
šta gabenties iš Mexikos pigių

kas, suteikdamas Anglijos 
bankininkams monopolį ant 
Lietuvos pirklybos su užsie
niu? Veikiausia, Franci jos 
ir Amerikos kapitalistų in
teresus. Jau pirma buvo ži-

(t. y.' jų biznieriams) labai

ja nori pasiglemžti visą pir
klybą Pabaltijos kraštuose.

mečio pusėje gyvavusieji Žinią apie grūmojančias pa- 
yokįętijoje socialistai, taip sėkmės įlalvanausko derybų

Balandžio 14 ir 15 dd. turi 
įvykti Lietuvos Steigiamojo 
Seimo rinkimai. Iki jų ne
liko, reiškia, nei pusantro I darbininkų darbams, kurių ne- 
mėnesio laiko. nori dirbti nė baltieji, nė neg-

ty v . , , , ,ai» «r Jie butų organizuoti ar
IŠ Vlado Požėlos kablegra- neorganizuoti.

mos žinome, .kad Lietuvos Tos taip vadinamos Rural 
Socialdemokratų Partija va- UmdoSvners (žemininkų) aso- 
ro agitaciją ir yra pasiry- ciactjos komitetas buvo nuvy- 
žusi dalyvauti rinkimuose. Washingtonan, idant ten 
Bet koks yra kitų kairiųjų padarius įtakos į kongresą rei- 
partijų nusistatymas, dar ne kalu įleidimo mexikiečių į Jung 
ž|nĮa ‘ tinęs Valstijas be jokių pagal

vės mokesčių. Tos įtakos bu-
Delei reakcijos, kuri smau vo padaryta. Immigraeijos ko- 

gia žodžio ir spaudos laisvę misijos posėdyj atstovai Hus- 
Lietuvoje, kaikurios tų par- peth> Garner ir Bee karštai sto 

Į trjų g^ali nutart boikotuot vęj(> ąž tai, kad mexikiečiai bu 
rinkimus — kaip apie tai jau lų įleidžiami. Be to, prie ori- 
buvo užsiminta viename la:š '8*nalio biliaus Huspeth įnešė 
ke. tilpusiam “Naujienose”, Hur }» aiW ka‘. “e 
. . t • cių butų taipjau įleidžiami be
u ąlbarna kaikunuose pagalvės mokesčių darbininkai 
tuvos laikraščiuose. II Kanados, Naujosios Fundlen-

Boikoto taktiką gali priimt dijos ir Kubos. Kiti kongres- 
ti vadinamieji “revoliuciniai manai pilnai tam pritaria, iš- 
socialistai liaudininkai” (kai | rodydami; kad jeigu nebusią 
riųjų Rusijos soc.-rev. sekė
jai) ir komunistai. Organi
zacinė šitų dviejų partijų jie 
ga Lietuvoje dabar yra ne
didelė, bet pritariančio jiems 
ūpo dar yra miniose. Reak
cinė Galvanausko valdžios 
politika atgaivino ir sustip
rino jį.

Jeigu šitos dvi grupės nu
sistatytų prieš dalyvavimą 
rinkimuose ir varytų šito
kioje dvasioje agitaciją, tai 
radikalių darbininkų ir bie- 
dnųj-ų valstiečių interesas 
prie rinkimų butų sumažin
tas. O atžagareiviai, žino
ma, dės visas pastangas, 
kad išjudinus savuosius. Tuo 
budu jie gali laimėti rinki
mus.

Revoliuciniems liaudinin
kams ir komunistams atkal- 
binėjant žmones nuo daly
vavimo rinkimuose, visa 
viltis atsilaikymo prieš at
žagareivius butų tiktai ant 
socialdemokratų ir liaudiniu 
kų demokratų- Pastarieji 
turi daugiausi šalininkų vi
dutiniuose ūkininkuose ir in
teligentijoje, o pirmieji — 
miesto ir sodžiaus darbinin
kuose.

Ypatingai žvarbus uždavi
nys tečiaus tektų atlikti So
cialdemokratų Partijai, ku
riai vienai reikėtų sumobili- 
zuot proletariato jiegas ko
vai už demokratinį Steigia
mąjį Seimą. Jeigu tame Sei
me nebus stiprios beturčių 
klesos atstovybės, tai jisai 
niekuomet neįvykdins tų ra
dikalių reformų Lietuvoje,be 
kuriii šalis negali įstoti į 
sveiko ekonominio ir kultū
rinio plėtojimosi vėžės. Dva
rų žemės konfiskavimo, dar
bininkų apsaugos ir kituose

gauta iš svetur pakankamai dar 
bininkų, tai pietvakarių žemi
ninkai turėsią baisių nuostolių, 
nes negalėsiu apsidirbti su lau
ko darbais. South Tcxas Cot- f
ton Asociacijos prezidentas 
Fred lloberts pareiškė komisi
jos posėdyj, kad jeigu nebusią 
gauta pakankamai darbininkų, 
medvilnes augintojai šiemet tu
rėsią daugiau kaip vieną mili
joną pundų nuostolių. Farme- 
rių apskaitymu, reikią mažiu- 
mažiausiai 50,000 pigių Mexi- 
■kos darbininkų, kad užderėję 
mą, be nuostolių plantatoriams, 
sudorojus.

Pasak asociacijos sekreto
riaus Roy Miller, iš Corpus 
Christi, pigių darbininkų įsilei
dimo reikalaujančios trįs vy
riausios priežastįs. Pirma, dir
bamos žemės dabar tesą ma
žiau kaip 20 nuošimčių; norint 
jos plotus padidinti, reikią iš
skinti milžiniški plotai brūzgy
nų. O skinti tuos tankius ir aš
trius brūzgynus ne joks darbi
ninkas nenorįs, išskiriant me- 
xikiečius. Antra, dėl plaukimo 
negrų į miestus stipriai suma
žėjęs skaičius pigių, neorgani
zuotų darbininkų; tatai, norint 
išlaikyti produkciją taip, kad ji 
neštų žemininkams pelno, rei
kia, kad visados butų pakanka
mai neorganizuotų darbininkų. 
Trečia,—sako p. Miller,—kai- 
kuriais atsitikimais medvilnės 
produkcijoj rankų darbas yra 
daug geresnis me kaip mašinų, 
bet kad tą darbą atlikus ran
koms, būtinai reikia turėt pigių

EGYPTAS.
ĮFederuotoM spaudos žinia]

- Žmonių švietimas Egyptc be
galo apleistas. Apie 94 nuošim
čiai tos šalies žmonių analfabe 
tai, t. y. nemoką nė skaityt nė 
rašyt. Nesenai Egypto žmonių 
kvietimo ministerija buvo' pa
davus sumanymą padauginti

pradedamųjų mokyklų skaičių 
tiek, kad jose tilptų bent 80 

nuošimčių berniukų ir 50 nuo
šimčių mergaičių amžiaus nuo 
6 iki 11 metų, bet ikišiol beveik 
nieko tuo reikalu dar nedaryta. 
Augštesnis mokslas taipjau sun 
ku įsigyti, kaip ir pradedama
sai. ^1916 metais tik 619 moki
nių išlaikė kvotimus, duodan
čius jiems teisės lankyti augš- 
tesnes mokyklas, bet jose ne
sirado vietos daugiau kaip tik 
341 mokiniui. Egyptc nėra nei 
universiteto, nei šiaip augŠtųjų į 
mokslo, dailės ar technikos mo tus Lietuvos linus, stengdamo- 
kyklų. švietimo reikalams vai si juos nupirkti už žemiausią 
džia teskiria vos 2rą nuošimtį kainų. Žinoma, kada ji nu- 
visų šalies pajamų. pirks, parsigabens namo ir iš-

-----------—“ dirbs juos,, tada ji vėl parveš 
AUSTRIJA. į Lietuvą ir bandys už jau už-

iF«deruoto« .p.udo. imu] baigtą produktą išplėšti iš Lie-
Pasak čekuose leidžiamo vo- luvo» gyventojų dideliusfini

kiečių laikraščio Volksbote, 8U8,
franeuzų valdminkai Wiesba- kjia klausimas: kaip

dene uždraudę subskripcijos tani užsienio išnaudojimui nors 
budu rinkti pinigus Austrijos dalinai užbėgti už akių? šian- 
vaikams nuo bado ir ligų gcl- (|ic Lietuvos nepriklausomybė 
bėti, o taipgi neleidę gabenti dar nėra pripažinta, bet reikia 
vaikų burių į Skandinavijos tikėties, kad ateityje tas bus pa 
kraštus. , Į daryta. Tad mums, lietuviams,

reikia suspiesti krūvon visas 
savo jiegas ir patiems rupiu- 
ties sutverti savo pramonę, už
dėti savo fabrikus verpimo, au
dimo , drapanų ir čeverykų 
siuvimo ir t. t. Tai butų lengva 
atsiekti, kadangi žalioji mede- 
ga ir pirkėjai yra ant vietos. 
Tokios bendrovės suteiktų dar
bą Lietuvos žmonėms, o taip
jau pasidarytų, gerą pelną ir 
sau. Tada vieton gabenti už- 
rubežin žalią inedegą ir po to 
brangiai pirkti išdirbinius, Lie
tuva pati galėtų gabenti užru- 
bežin savo išdirbinius ir sau 

pasiimti pelną. Amerikiečiams 
vertėtų apie tai pagalvoti, ypač 
tiems, kurie mano važiuot j 
Lietuvą. — Darbininkas.

INDIJA. 
| Federuoton spaudos žinia]

BOMBAY. — Prie streikuo
jančių, dar nuo Sausio 1 die
nos, 200,000 fabrikų darbinin
kų prisidėjo dar 5000 dokų 
darbininkų. Del to laivų judė
jimas visai suparalyžuotas. 

Streikininkų reikalavimai, ku
riuos jie įteikė samdytojams 
dar praeitų metų gruodžio mė
nesy, yra toki: 1) Sumažinimo 
darbo valandų skaičiaus dieno
je nuo 12 iki 9. 2) Posijsio pie
tums vienos pilnos vai. vietoj 
dabar gaunamos valandos. 
3) Kad vaikams nebūtų leidžia
ma dirbti jaunesniems kaip 12 
metų, vietoj dabar imamų 9 
metų. 4) Kad pinigai surinkti 
nuo darbininkų pabaudomis, 
neatsiimtomis arba sulaikyto
mis algomis butų apverčiami 
darbininkų pašalpoms, o neei
tų į samdytojų kįšenius. 6) Kad 
visuose fabrikuose butų vieno
dos taisyklės ir Reguliacijos. 7) 
Kad darbininkų vaikams butų 
privalomas pradedamasai mok 
slas.
' Be to darbininkai dar reika
lauja nemokamos daktarinės 
pagalbos, tinkamesnių gyvena
mųjų namų, tinkamos .moterų 
darbo priežiūros, kur prižiūrė
tojos butų rašto pamokintos, 
nusimanančios moters, o ne 
vyrai.

Skaitytoju Balsai
išreikštas šiame skyriuje 

nuomones Redakcija neatsako.}

LIETUVOS PRAMONES 
REIKALU.

Dabartinė Lietuvos padėtis ir 
jos likimas yra interesavę gy
venančius Amidrikoje lietuvius 
darbininkus. Vieni jų kalba, 
diskusuoja, rašo vien apie Lie 
tuvos politinius klausimus, ki
ti gi yra labiau užinteresuoti 
Lietuvos ekonominiu klausiniu. 
Dabar atėjus progai grįžti Lie
tuvon, jie iškalno pienuoja ir 
kalbasi kaip ir ką jie parvažia
vę Lietuvon veiks ir kuo užsi
ims.

Kiti gi yra užinteresuoti 
abiem viršminėtais klausimais,

ja. Prie pastarųjų aš ir save 
prisiskaitau, dėlto kad politika 
ankščiai rišasi su ekonomija.

Jeigu šalis yra atsilikusi eko- 
non viliai, tai ji yra atsilikus ir 
politiniai; ji taipgi yra atsilikus 
ir kultūroje, technikoje, dailė
je ir visame kame, dėlto kad 
tie dalykai yra vaisiai ekono
minių sąlygų. Tad norint pa
tobulinti šalyje tuos dalykus, 
reikia neužmiršti ir ekonomi
jos.

Mes žinome, kad Lietuvos 
pramonė ir prieš karę buvo silp 
mite, o užėjus pasaulinei karei 
ji visai susmuko. Dabar po ka
rės kada pirklybą pradeda atsi
gaut, Lietuva ir kitos panašios 
ekonominiai atsilikusios šal|s

bus taip-pat išnaudojamos, kaip 
ir prieš karę, o gal dar labiau, 

[nes kapitalas mažose šalyse tu
rės daugiau privilegijų, negu 
kad turėjo prieš karę. Ir tai 
nežiūrint kaip kaimyniškos ša- 
lįs susitvarkytų ir kokia vald
žios forma nė butų. Kad taip 
gali būti, tą jau ir dabar galima 
pa temyli.

Laikraščiai rašo, kad buk Da 
nijos valdžia padariusi kon
traktą su Lietuvos valdžia apie 
senienų pirklybą. Anglija taip
gi iškalno dera dar neužaugin-

do.
Kada knygos buvo gabena

mos *į Brooklyną, kelyje dingo 
dvi skrynios su knygomis ir 
kaip Šukys diškino, tų knygų 
verte siekė $400. Bet ar žinojo 
apie LSS. nariai? Ar pranešė a- 
pie tai LSS. Pild. K-tas? .Jie visi 
tylėjo ir LSS. nariai nieko apie 
knygų žuvimą nežinojo, kaip 
nežinojo, kad dalis LSS. turto 
randasi Brooklynė.

Dabar yra aišku, kad “Lais
vė” melavo, kada ji sakė, jog 
knygos tapo perkeltos tik Pild. 
Ko-tui nutarus perkelti “Musų 
Tiesą.” Padorus žmogus ne
drįstų tokio melo skleisti, gerai 
žinodamas, kad tai yra melas. 
Kada liko uždaryti LSS. orga
nai, tai komunistiški lyderiai 
darė kaip kam patiko, o LSS. 
nariai nieko nežinojo kas deda
si centre, nes Pild. K-tas susi
dedantis iš Šukio pasekėjų, apie 
viską tylėjo, nors apie betvarkę 
centre gerai žinojo.

Kada aš pranešiau apie Pild. 
K-tą “Keleivio” 40 num. 1919 
tai “Laisvės” redaktorius pa
kelė didžiausį lermą ir visaip 
mane apjuodino. Bet dabar te
gul visi pamato, kokią “Laisve” 
teisybę skelbia ir kaip LSS. 
knygos tapo atgabentos į Brook 
lyną, kas jas valde iki galuti
nai jos pakliuvo į valdžios ran
kas. Mano nuomone, dabarti
nis LSS. Pild. Komitetas turėtų 
ką-nors daryti, kad privertus 
tuos gaivalus atsakyti už išeik
vojimą LSS. turto.

— Seiniškis.

Redakcijos Atsakymai

Kaip jos pakliuvo į 
Brooklyną.

Joe. Pranckus. — Nueikite į 
kompanijos ofisą, kur dirbate, 
ir ten padarys, kas reikia.

Kazimieras Gugis
1919 m., pabaigoj social-anar 

cbištų organas “Laisvė“ prane
šė, kad yuhlžio.sJBrooklyne už
griebė LSS. knygas, vertes apie 
$2,000. “Laisvė” nuo savęs pri-

gabentos į Brooklyną tada, ka
da LSS, Pild. Komitetas nuta
rė perkelti “Musų Tiesą” iš Phi- 
ladelpliijos į Brooklyną.

“Laisvė” taip sakydama sako 
netiesą ir turbūt tai daro tiks
lu apdumti LSS. nariams akis, 
kad jie nežinotų, kaip LSS. tur
tas liko atgabentas į Brookly
ną.

LSS. Pild. Komitetas, kuris 
ne LSS. reikalais rūpinosi, o 
vien savo ambicijomis, tik apie 
pabaigą birželio 1919 m. nutarė 
“Musų Tiesą” perkelti į Brook
lyną, o knygos buvo , atvestos 
1918 m. apie pabaigą kovo me
nesio. Reiškia, knygos dar 
prieš Pild. Kom-to tarimą jau 
išbuvo Brooklync virš metus 
laiko ir laike jas pas save, arba 
teisingiau sakant, jomis valdė 
“'komunistas” Zaperiackas. 
Kaip jis LSS. turtą globojo, tai 
jis vienas ir težino, nes jis nie
kam atskaitos neišdavė. Tuolai
kinis LSS. Pild. Ko-tas, kuriam 
irgi nerūpėjo S-gos reikalais, vi 
są tą dalyką slėpė nuo sąjungic- 
čių, nes toks buvo “tėvuko“ no-

Brooklynan ne 1919, o 1918 
metais, gali liudyti dabar nu
dardėjusieji pas komunistus bu 
vusieji LSS. 19 kp.. nariai, nes 
kada LSS. knygas , atvežta į 
Brooiklyną, administratorius 
Šukys pareiškė, kad knygas tu
ri kontroliuoti LSS. 19 kuopa. 
Bet tas pareiškimas ir liko tik 
pareiškifnu, nes ant tų knygų 
turėjo galę ne 19 kp., o Šukio 
prietelis Zaperiackas. .Po metų 
laiko, kada 1919 m. pavasarį 
19 k p. susirinkime buvo pakel
tas klausimas, apie tas knygas, 
kur jos yra ir kas kontroliuoja, 
nes apie tai* nieko neminima 
protokole, Zaperiackas už/reiš- 

’kė, kad ne kuopa las knygas 
valdo, o jis ir kuopa ąu tomis 
knygomis nieko bendra neturi. 
Tokio užreiškimo LSS. 19 kp. 
užteko, nes nuo dabar jau jie

Veda visokius reikalus, kaip kriminalilkuof 
taip ir civiliikuose teismuose. Dara^ 

visokius dokumentus ir popierasj

Namų Ofisas:
liti S. Halsied lt

• Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

M i esto yfisas;
127 N. Oetrborn Ii. 

1111-18 Onity BWt.
Tel. Central 4411

DR. A. MONTVID
CHICAGO

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
. 25 E. Waahington St.

Marshall Field Annex 
18th fl. Ruimas 1827 
Phon« Central 3362 

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto

2121 .North Western Avė.
Valandos: 6 iki 8 vakare.

X-Spinduliai. Phone Armitage 2011 
Rezidencijos telefonas West 6126

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 10 iki 8 vai vaka 
re. Nedaliomis pagal sutarimo. 
3261 So. Haisted SL Chicago, III. 
n i ■ ..................................................

JOHN KUCHINSKAS

LIETUVIS ADVOKATAS
29 SO. LA SALE STREET 

CHICAGO, ILL.
Telephone Central 3684

Valandos: 9 ryto iki 5 vakare, 
Subatomis: 9 iki 1 po pietų 
VEDU VISOKIAS BYLAS 
VISUOSE TEISMUOSE. 
Egzaminuoju Abstraktus 

perkant.
arba parduodant namų, lotų ar
ba farmų ir padirbu visokius 
Legališkus Dokumentus. Sutei

kiu patarimus ir skolinu pinigus 
ant Pirmų Mortgečių ant lengvų 
sąlygų.
West Side ofisas atdaras vaka

rais nuo 7 iki 8 valandos.
Viršum Metropolitan State Ban
kus, 2201 W. 22nd Street. , 
Cor. LeavitL Tel. Canal 2552.

Skaitykite ir Platinkite
“KT A IT T T W N A G »»
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J VERTINGAS TONIKAS J
Užduotis, kokias dažnai sluguojama ant sikjlvio ir m 

i virškinimo vidurių dažnai būna labai sunki, tokiu budu i 
i kad net visas kūnas labai susilpninama. Kentėtojui rei- £ 
i kia duoti toniko—gyduolės, kuri ne tik sustiprina jį patį, £ 

bet ir virškinimo vidurius palaiko tvarkoje. Tai galima 
£ atsiekti vartojant

Lietuviu Rateliuose
NORTH SIDE

Kdoperacijos susirinkimas.

fM a ii 11 a i<: n 08, CEfeijl., IIL MT
Mergaitė užlaikė didelę

šeiminą.

everas 
Esorka

įpirmiau bilda vo žinoma, “Severos Skilvio Hitleris”
kuris esti labai geras pilvo stimulantas ir valantysis to
nikas, rekomenduojamas silpniems, seniems ir palegu- 
siems žmonėms. Jos gydančioji vertė ir tikrai verta pa
sitikėjimo ir vartojama gydyme užkietėjimo, nevirškini
mo, dispepsijos, stokos noro valgyti ir abelno susinešioji- 
mo ir nusilpninto delei nevirškinimo vidurių. Pamėgink 
šių vaistų Šiandien- Stokis ant kelio prie sveikatos. Kai
nos: 75c ir $1.50; taksų 3 ir 6 centai. Pardavojama visų.

W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS, I0WA £ 
InniM

Pinigai Siunčiami Lietuvon
per EUROPEAN AMERICAN BIURĄ

Čia vasario 25 d. buvo laiko
mas steigiamosios kooperacijos 
susirinkimas. Pirmiausia pir
mininkas paaiškino apie šios 
kooperacijos tikslus. Jis sakė, 
kad kiekvienam musų butų ma 
lomi sugrįsti į savo gimtinę ša
lį, pus savo draugus ir pažįsta- 
nnia. Bet šiaip sau grįždami 
mes neturėsime ką veikti ir ne 
pamatysime kaip praleisime 
keletą parsivežtų dolerių ir pa
skui tik vargą vargsime. Todėl 
jis ragino dėties prie šios ko
operacijos, nes tik per jų gali
me tikelies ką-nors atsiekti. Ko 
operacijos tikslu yra greičiau
siai galimu laiku, persikelti į 
Lietuvą ir ten uždėti verpimo, 
audinio ir siuvimo dirbtuvę. O 
kad
vietos, todėl galima tikėties to
kiai kooperacijai didelio pasi
sekimo. Jeigu gi nebus pasi
skubinta su t vert tokių koopera 
cijų, ateis svetimtaučiai, uždės 
savo dirbtuves ir Lietuvos žmo
nės išnaudos.

Paskui buvo užrašinėjami Še
rai. Nors žmonių buvo neper- 
daugiausia, tečiaus užrašyta 
virš 500 Šerų. Kooperacija va
dinsis Lietuviška-Amerikoniš- 
ka Drapanų Išdirbystės Ben
drove.

Paskui aptarta viduriniai rei 
kalai ir išrinkta devynis direk
torius visų reikalų tvarkymui.

— Siuvėjas.

Vakar jaunųjų teisme išsi
aiškino, kad 15 metų mergaite 
Auna Kopynski, 2912 S. Tliroop 
St., iš savo menko $17 į savai
tę uždarbio užlaiko didelę šei- 
miną, kuri susideda iš 4 jau
nesnių brolių ir seserų ir vieno 
20 metų brolio. Tasis irgi pra
leidžiu savo pinigus kitur, taip 
kad ir jį turi maitinti. Jį nu
bausta $25 už paniekinimų tei
smo ir uždaryta kalėjimai!. Be- 
to, ten dar gyvena “gerasis” dė
dė Mikas, kuris užima geres
niuosius* kambarius, palikda
mas visą šeiminą gyventi rūsy
je, bet rendos už tų nemoka, pa 
lieka tai padaryti mažąjai Ony
tei. Iš jo pareikalauta, kad jis 
užmokėtų pilną rendą už pra
gyventų laiką. Bus padaryti pla
tesni tyrinėjimai, o darbščią jai 
Onytei bus suteikia geresnė vic-

jau jty nutarimą 'gali atmesti 
miesto 
sąmata 
bai.

taryba, kada biudžeto 
Jms paduota tai tary-

tarą, kuris išgabeno brolį į li- 
gonbutį. Motina užsistojo* už 
dukterį ir paslėpė ją nuo poli
cijos. Illinois

Negrai kovos su suvaržymais. Barzdaskučiai grąsina streiku.

yra ant Daktaras ir mergina sužeisti.

ir vra išmokami grynais pinigais.

EUKOPEAN AMERICAN BUREAU
3249 So. Halsted St., Chicago, III, 

Phone: Boulevard 611.
Išrūpins pasportą, Parduos laivakortę aprūpins taksų 

♦ ' reikalus.
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EXTRA! EXTRA! BE HUMBUGO NEI 
ŽINGSNIO.

P. K. BRUCHAS
Tel. Drover 9687.3321 So. Halsted St.,

Netikėtai pasitaikė mums nupir
kti keletą šimtų, Elgine išdirbi- 
mo laikrodėlių. Pranešame, kad 
pradedant panedėlj, Kovo 1-mą 
ir per visa savaitę parduosim pi
giau kaip tikra verte. Pasitikė- 
sim kad tamstos pasinaudosite ši
ta proga, kuri labai retai pasitai
ko. Viską gvarantuojam ir už 
viską atsakom, nes musų krautu
vė yra pasižymėjusi per 24 me
tus kaipo viena iš teisingiausių.
Paauksuoti laikrodėliai <GoId filled)

7 Jewel Elgin gvarantuotas—20 metų.......$17.95
15 Jewel Elgin, gvarantuotas—20 metų $21.50 
17 Jewel Elgin, gvarantuotas—20 metų $25.00

Atdara laikam ko^nij vakarą. Priimame ‘Liberty Honda.

Mūsiškių “komunistų” ir “ai 
doblistų” plepalai taip įgriso 
publikai, kad jie jau nebegali 
kitaip privilioti jos į savo va
karus, kaip humbugais ir ap
gavystėmis.

Dr. F. 
ton Avė. 
užtiko savo pačią su kitu vyru 
ir turėjo su ja skirtis. O užva
kar jo automobilius susidūrė 
su kitu automobiliu ir jis tapo 
taip ‘sužeistas, kad dabar yra 
ligonbutyj. Blogiausia, kad kar 
tu su juo važiavo mergina, ku
ri irgi tapo sužeista, nors ne
sunkiai. Jis sakosi, kad jis ve
žęs tų merginą į ligonbutį ir už 
susidūrimą kaltina kitų automo 
bilių. Bet mergina sako, kad 
ji buvo sveikutėle ir kada va
žiavo automobiliu, visai nė ne
manė važiuoti ligonbutin ir tik 
netikėtai ten atsidūrė. O buvu
sieji kitame automobilyje sa
ko, jog jie nekalti, kad dakta
ras automobilių valdė viena 
ranka ir kad taip rūpinosi savo 
“paciente,” jog kita ranka jų 
apkabino. Negalėdamas to vis 
ko pats vienas išrišti, Dr. 
Braune pasikvietė advokatų ir 
dabar abu galvoja apie tai, kaip 
ten ištiktųjų, buvo.

R. Braune, 3611 Wil- 
nesiseka. Nesenai jis

porlo “komunistai” parengė 
teatrą, apgavingai pavartodami 
L. D. L. D. 19 kuopos vardų. 
Tenai jie sugalvojo dar naujų 
apgavystę ir paskelbė, jogei 
įvyksią “debatai Geležėles su 
Grigaičiu.”

Kiekvienas sveiko proto žmo 
gus supranta, kad Grigaitis neis 
į debatus su tokiais tamsiais 

gaivalais, bet vargšai “komu
nistėliai” dar vis tikisi apgauti 
vieną-—antrą neijunanelį savo.

Nori nukapoti vakacijomis 
algas miesto darbininkams.

Mokykla kirpimo ir 
siuvimo atsidarė

Mokiname pagal naujausiom 
mados iš petrinų ir degalai 
kirpti ir aluti vyriškus aprėda- 
lus. Turime geras elektrines 
siuvamas mašinas, kur galima 
greičiau išmokt: geriausi ir 

lengviausi amatą pasaulyje, 
nes dabar siuvėjai losią didele 
rolę pasaulyje.

Taigi LIETUVIAI nepraleis
kite tos geriausios progos, ei
kite i tą mokyklą, nes mes mo
kiname dienomis ir vakarais; 
musų mokykloje mokinasi vy
rai ir moters. Visas informaci
jas suteiksime laiškais arba 

ypatiškai. Valandos nuo 8 ryto 
iki 9 valandai vakare.
WIHTE. EAGLE GARMENT8 

PRACTICAL DESIGNING 
8CIIOOL

■■M0.3 So. Halsted StM Chicago.

NAUJIENOS ATLIEKA VISOKIUS SPAUDOS 
DARBUS GREITAI GRAŽIAI IR PIGIAI

A. OLSZEWSKIO 
KREDITORIŲ ATIDON!

Atėmimui iš Trustee Kulio ap
tiekta namo ir A. Olszjewskio o- 
fiso namo, A. O!szewskio kredi
toriai susirašė ir sudėjo pas ma
ne daug Trust Certifikatų. Tai
gi užbaigimui to reikalo šiuomi 
atidarau savo ofisą visiems A. 
Olszevvskio kreditoriams, kurie 
prie atėmimo nuo Trustee pami
nėtų namų nori prisidėti.. Pasi- 
skubinkit susirašyti visi!

Išlygos atėmimo iš Trustee ir 
pervedimo kreditoriams tų na
mų, ir tam tikslui sutvėrimo 
bendrovių, tos pačios, kokios bu
vo prie sutvėrimo MIRGOJ ir 
MILDOS bendrovių. Išlygos atė
mimo tų namų iš Trustee yra vi 
siems apskelbtos Chicago Title 
and Trust Co., Trustee.

Ateidami užsirašyti atsineškite 
Trust Ccrtifikatus.

Užsirašymui valandos nuo 10 iki
iš ryto ir nuo 5 iki 7:80 vai. vakare.

J. J. HERTMANOW1CZ, 
Notaras

3133 Emerald Avenue, ... Chicago, III.
P.S. Išdirbu visokius dokumentus 

reikaluose Lietuvoje.

ir

12

jUST KIDS—Tlioughtful Advicol my ao cAtna

Nedėlioj 3,000 negrų susirin
ko 8 pulko ginkhiotuvėj ir pa
sirašė po prižadu remti kovų 
už negrų teisę apsigyventi kur 
kam tinkama. Kalbėtojai aš
triai smerkė dabartinį padėji
mų, kad negrai gali gyventi tik 
tam tikrose nužymėtose vieto
se ir reikalavo teisės gyventi 
visur. Jie ęagino kovoti ir mir 
ti, bet nū žingsnio nesitraukti 
atgal, o tūli net pranašavo, kad 
jei dabartinė padėtis tęsis, ga
lės kilti sekamų vasarą dar bai
sesnės rasinės riaušės.

Tos kampanijos vedimui su
sirinkimas sudėjo virš $2,000 
aukų.

Barzdaskučiai padavė savo 
reikalavimus ir grąsina strei
ku, jei jų reikalavimai nebus 
išpildyti. Jie reikalauja $25 sa
vaitėje ir 55 nuoš. virš $36 už
darbio. Savininkai |8iulo $25 
sav. ir 40 nuoš. virš $40. Dabar 
jie gauna $23 ir pusę virš $35.

L. S. S. 158 kuopoH n 
jiirinkims įvyks nedėlioję, 
2 vai. po pietų, po num. 
Albany Avė. Visi nariai 
būti laiku, nes yra svarbu e r i k O į e 
aptarti. Nauji nariai 
prisirašyti. — Sekr. A.

Town ęf Lake. — L. S. I x " 
mėnesinis susirinkimas įvjNo. 55 
lioje, kovo 7 d., kaip 10 val.^-r— - 

nivemity «f Chicago Set^ th 
4630 Gross Avė. Draugai ir ( f ' 
malonėkite nesivėluoti; turinį jyj-y 
reikalų svarstymui. — Org * ’

Budavoja daug namų.

Vasario mėnesyj išduota du u 
giau leidimų budavoti namus, 
negu kada nors pirmiau. Tą 
menesį leista budavoti 108 san
krovos, 141 gyvenamieji na
mai, 12 aparlmentų; viso leidi
mu išduota dėl 276 budinkų, 
kurie kainuos $10,417,700.

Kunigą areštavo.

Kun. Mdrsolf, kurį Nortb Chi 
cago presbiterionų parapija pa
šalino iš vietos, nenorėjo pasi
duoti parapijonams ir paskelbė 
kad kas nė butų, jis vistiek lai
kys pamaldas ir pasakys pa
mokslų, negalėjo to išpildyti, 
nes kada jis atėjo prie baž
nyčios, jis tapo areštuotas ir 

nuvestas policijos stolin. Jis 
kaltinamas kliudyme bažnyti

nėms pamaldoms ir grąsinime 
nedėldienio mokyklos viršinin
kui. .Jis susipiko su tuo virši
ninku ir delei to ir neteko vie
tos. Bet kunigas ir dabar ne
ketina pasiduoti.

Chicagoje dabar lankosi pa- 
skilbęh airių poetas Wiliiam 
Butler Ycats, Jis laikys čia ke
letą paskaitų. Chicago jam ne
labai patinka—sausa. Ji buvu
si visai kitokia, kada jis buvęs 
čia keletą melų atgal. O už sau 
sumą jis kaltina moteris. Bet 
jos esą ateis j protą ir su laiku 
nebebus tokiomis karštomis rc- 
formininkėmis.

Viešąjame knygyne tapo arės 
luotas lauku darbininkas Niek 
Moltke, 509 Mihvaukec Avė. Jo 
namuose rasta daug knygyno

Socialistų prakalbos. ,

Ryto, kovo 5 d., Douglas 
Park Auditoriume, Kedzie ir 
Ogdcn Avė., bus svarbios so
cialistų prakalbos. Kalbūs pa
skubusi kalbėtoja ir rašytoja 
Alicc Riggs Hunt, kuri kų-tik 
sugrįžo iš Europos. Ji buvo 
Vengrijoje ir kalbūs apie bu
vusią padėtį komunistinėj Ven 
grijoj. Pradžia 8 v. v.

Subatos vakare liuli House, 
800 S. Halsted St. p-lei Hunt 
ir Seymour Stedmanui yra ren
giamas bankietas.

sios matematikos. Jis sakosi 
norįs būti geru matematiku ir 
todėl ir ėmęs knygas iš knygy
no.

——. .9--

Chicagoje dabar lankosi Lcib- 
kijos atstovas Suv. Valstijose 
kunigaikštis Kazys Luljomir- 
ski. Jį pasitiko miesto tarybos 
komitetas ir didelė lenkų dele
gacija. Jis atvyko Lenkijos 
paskolos reikalais.

70 
už- 
be-

Mrs. Augustana Cartens, 
m., 2722 Leland Avė., tapo 
mušta vakar motorciklctūs 
lipant į gatvekarį. Motorciklis-

Charles Miller areštuotas.

INTERNATIONAę CARTOON CO,,

— j SAY MOH*. YVH WANTĄ BE7 
OAO SAY5 H1S PftĄYERS T0~ 

I1IGHT ----- I HEARD HIM HIT
FlNfrER V/lTH A HAMMER AN' 
HC NEE05 IT MORE: M ME AN ROVER

— Teatrą ‘f Į g 
rengia DrJę

Pradžia kaip J 
Vaidins aktoriai iš 

Kviečia publiką gausi 
— Dr-stė Liet. Bab

Harvey, III. — S. L. A. 289 
pos susirinkimas bus nedėlioj, 1° Z1" 
7 d., kaip 6 vai. vak., Dudeko |kelb- 
tainėj. Visi nariai ir norintis 
ti kuopon malonėkite atvykti pas’ 
tu laiku. Kuopos susirinkimai Moh- 
komi kiekvieno mėnesio pirmą >rcn- 
dėldienį, vakare. — A. Mikelionis^^^

S. L. S. D. A. Imo Apskričio gėriko, 
ralė repeticija vyrų chorų įvyks ke at
vergė, kovo 4 d., Meldažio svetainė. • 
Visi dainininkai bukite kaip 7:30 va; . 
vakare. — Pirm. St. Klastauskas. ’Ill

--------------------- K).
S. L. S. D. A. Imo Apskričio gene- 

ralė repeticija mišrų chorų įvyks ne
dėlioj, kovo 7 d., Meldažio svetainėj, t- 
Visi dainininkai ir dainininkės malo- 0 
nėkite būti kaip 1 vai. po pietų. Ku- » 
rie nebusite ant paskutinės repeti
cijos, negausite tikietij koncertui:

— Pirm. St. Klastauskas.

Kenosha, Wiu. 
gas Macochas” 
Lietuvos Balsas nedėlioj, kov<k 
Liberty Hali. P”” 
po pietų, 
kegano. 
vykti.

Burnside. — Apšvietos ir dailės 
draugija laikys susirinkimą ketverge, 
kovo 4 d. J. Mačiukevičiaus svetainė
je, 1086 E. 93rd St. kamp. Dobson Av 
Visi nariai malonėkite pribūti laiku, 
nes bus daug svarbių reikalų.

— Rašt. U. Kuosaitienė.

LDLI). 19 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks pėtnycioj, kovo 5 d. Fell- 
owship House svetainėje, 831 W. 33 
placc. Pradžia 7:30 vai vakare. Visi 
nariai būtinai turi ateiti ir naujų na
rių atsivesti. Taipgi kurie nėra gavę 
knygos Atmosfera, tai galės gauti šia 
mie nusirinkime. — Valdyba.

Marija Magdelietė vakaro, kuris į- 
vyks Nedėlioj, kovo 14 d., CSPS. sve
tainėje, tikietus galima gauti Naujie
nų ofise, Darbo Žmonių knygyne, 
3238 So. Halsted St. ir pas Drama
tiško Ratelio lošėjus. —Valdyba.

Westsidės Lietuvių Viešo Knygyno 
delegatų metinis susirinkimas įvyks 
pėtnyčioje, kovo 5.d. 7:30..vaL.vakarę, 
M. Meldažio svet., 2242 W. 23 pi. Vi
si delegatai malonėkite būtinai atsi
lankyti, nes daug svarbių dalykų tu
rime apsvarstymui.

L. V. Knygyno Valdyba.

18,050 miesto darbininkų ne
tik turbūt nesulauks pakelinio 
algos, bet dar ji viena dvylikta 
dalimi bus sumažinta. Miesto 
tarybos finansų komitetas, ku
ris dabar rengia biudžetą 1920 
metams, nutarė, kad kiekvie
nas miesto darbininkas turi 
priverstinai pasiimti vieno mč- 
nesio~vakacijas ir tas vakacijas 
jau nebus mokama. Tokiu bil
du kiekvienas darbininkas žu
dys delei tų vakacijų nuo $100 
iki $600, žiūrint sulig jo gau
namos algos.

Priimtasis parėdimas nusta
to tik 11 mėnesių darbų vi
siems darbininkams, apart tų, 
kurių vietos yra nustatytos val
stijos įstatymais.

Beto bus taipjau atleista virš 
800 žmonių, daugiausia polici- 
stų ir uguiagesių.

Komiteto nutarimas dar nė
ra galutinas, kadangi daugelis 
narių nedalyvavo ir jie gali iš- 
naujo pakelti klausimą. Taip- 
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Apkaltintasis negras polieistas 
pasitraukė.

Negras polieistas Dorsey 
Conibliss, kurį mirdama mer
gele Bcrtha Wiebeck, 17 m. ap
kaltino, kad jis atidavęs jų į 
negrų ištvirkimo vietų, nelauk
damas pašalinimo, pats pasi
trankė iš policijos departamen
to. Bet jį vistiek laukia teis
mas už jo sunkų nusidėjimą.

Aptiekoriai susirupihę.

Chicagos aptiekorių asociaci
jos prezidentas ir sekretorius 
išvažiavo į VVasliingtonų, kad 
pasitarus su valdžia, kaip ne
leisti sabiniams pavirsti į ap
tiekus. Jie girdėję, kad dauge
lis saliunininkų, kurie dar turi 
daug degtinės teiraujasi apie
progas atidarymui aptickų.

Pašovė savo brolį.

tas

Skyr. 38.

Kada kiti skyriai, po $10,- 
000.00 Kalėdinio “drive” kiek 
stapterėjo, kajl kvapo atgavus, 
darbštusis L. G. D. 38tasis sky
rius nepaliauja stipriai veikęs, 
ir šiandie, kovo 2 d., p. J. Užu- 
balis, to skyriaus iždininkas, 
atnešė ir paklojo L. G. D. vcl 
$90.00.

Vftrdn Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus tariu L. G. D. 38tam 
skyriui nuoširdų ačiū.

— Dr. A. L. Graičunas,
Centro Sekr.

Waterbury Conn. — LDLD. 28 kp. 
susirinkimas įvyks kovo 7 d., 9:30 v. 
ryto, svetainėje, 103 Green St. Visi 
nariai būtinai atsilankykite, nes tu
rime daug svarbių reikalų. Taippat 
ir nauji nariai bus priimami.

— Or#. 1*. Pleškaitis.

Cicero. — T.SS. 138 kp. mėnesinis 
susirinkimas įvyks Ketverge,kovo 4 
d., kaip 8 vai. vakare, J. Neffo svet. 
1500 So. 49th Avė. Draugai kviečiami 

I visi atsilankyti laiku ir atsinešti mo
kesčių knygutes. Dar turime daug 
naujų svarbių reikalų aptarti.

— Valdyba.

Brighton Park. — LGDRK 4 sky
riaus ekstra susirinkimas įvyks ket
verge, kovo 4 d., 8 vai. vakare 4535 
So. Rockwell St. Visi nariai malonė
kite atsilankyti ir su savim naujų rė
mėjų atsivesti. — Valdyba.

Iš Lietuvos

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1637 WJ51 St. kampJMarshfield av
Valandos: Iki 9 ryto; nuo 3 iki 

4 ir nuo 7 iki 8 vakare. 
Tel. Prospect 1157

P-lė Emily Englram, 19 
1844 S. Harding Avė. pamačiu
si, kad jos brolis George bara
si su motina ir užgavo ją per 
veidų, pastvėrusi revolverį per
šovė jį. Paskui ji pašaukė dak-

m

ŠIAULIAI. Vokiečiams 
mininkaujanl daug darbinin
kų (apie 400) dirbo gelžkelio 
dirbtuvėse. Dabar darbininkai 
paliuosuoti, ir ar prasidės kada 
darbas, nežinia. Tik tiek buvo 
girdėti, gelžk. depo viršinin
kas liepė nuimti nuo mašinų 
diržus jr užkalti dirbtuves.

SCI

Cicero, III. Lietuvių Raudonos Ro 
žės Pašelpos Kliubo mėnesinis susi
rinkimas invyks pėtnycioj, kovo 5 d., 
pradžia 8 vai. vakare, Jos. Neffo sve
tainėje, 1500 So. 49 Avė. Draugai 
malonėkite susirinkti laiku, nes tu
rim daug sbarbių reikalų, taipgi ku
rie esate ant priėmimo į įtarius, ma
lonėkite atsilankyti ir kurie norite 
prisirašyti, taipgi malonėkite atsilan
kyti. — Valdyba.

Rubsiuvių Unijos 269 skyriaus mė 
nesinis susirinkimas bus pėtnyčioj, 
kovo 5 d., Unijos salėj,1564 N. Ro- 
bey St.; pradžia 7:30 vai. vakare. 
Bus daug svarbių pranešimų. Kiek
vienas narys turi būtinai atvykti.

x Valdyba.

LITTLE BY BAKER

M0THER GOT 
MARRIED TH’J 

MOftNINCr.*

VVHAT’S VOUR 
NAME?

Don t KN0W
SiR’

I DONT KNOVV, 5IR.I WE 
jUfT MOVGD AND I CAVT 
REMLMBER THE A0DR£«7

JULIUS

Wsr

IM losf»
0OO-HOO'

VVHAT'S ALL THE 
TKOUBLE LITTLE 
—> Bov? i-------

VVHERE DO 
you l-ive ?



Kovo 4 d., 1920 N X U JIENO8, CBIeaga, IIL "

g

E

iiiiimiiiiiihm
VERTINGAS TONIKAS

Užduotis, kokias dažnai sloguojama ant skįlvio ir 
virškinimo vidurių dažnai būna labai sunki, tokiu budu 
kad net visas kūnas labai susilpninama. Kentėtojui rei
kia duoti toniko—gyduolės, kuri ne tik sustiprina jį patį, 
bet ir virškinimo vidurius palaiko tvarkoje. Tai galima 
atsaekti vartojant

I

evera s 
Esorka

įpirmiau būdavo žinoma, “Severos Skilvio Bitteris”
kuris esti labai geras pilvo stimulantas ir valantysis to
nikas, rekomenduojamas silpniems, seniems ir palėgu- 
siems žmonėms. Jos gydančioji vertė ir tikrai verta pa
sitikėjimo ir vartojama gydyme užkietėjimo, nevirškini
mo, dispepsijos, stokos noro valgyti ir abelno susinešioji- 
mo ir nusilpnimo delei nevirškinimo vidurių. Pamėgink 
šių vaistų šiandien- Stokis ant kelio prie sveikatos. Kai- į 
nos: 75c ir $1.50; taksų 3 ir 6 centai. Pardavojama visų.S

W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS, I0WA
loiHIIIIIIIIIHIIM
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Pinigai Siunčiami Lietuvon
per EUROPEAN AMERICAN BIURĄ

NUEINA ».
ir yra išmokami grynais pinigais.

EUROPEAN AMERICAN BUREAU
3249 So. Halsted St., Chicago, UI. 

Phone: Boulevard 611.
Išrūpins pas po r tą, Parduos laivakortę aprūpins taksų 

. * reikalus.
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EXTRA! EXTRA!
P. K. BRUCHAS

3321 So. Halsted St, Tel. Drover 9687.
Netikėtai pasitaikė mums nupir
kti keletą šimtų, Elgine išdirbi-

j mo laikrodėlių. Pranešame, kad 
pradedant panedėlį, Kovo 1-mą 
ir per visą savaitę parduosim pi
giau kaip tikra verte. Pasitikė-

Į sim kad tamstos pasinaudosite ši
ta proga, kuri labai retai pasitai
ko. Viską gvarantuojam ir už 
viską atsakom, nes musų krautu
vė yra pasižymėjusi per 24 me
tus kaipo viena iš teisingiausių.
Paauksuoti laikrodėliai (Goki filled)

j 7 Jewel Elgin gvarantuotas—20 metų.......$17.95
15 Jewel Elgin, gvarantuotas—20 metų $21.50 
17 Jewel Elgin, gvarantuotas—20 metų... $25.00

■ Atdara laikom kožną vakarą. Priimame Liberty Bonds.

Mokykla kirpimo ir 
siuvimo atsidarė

Mokiname pagal naujausio® 
madoa iŠ petrlny ir degalai 
kirpti ir aluti vyriškus ap r ėda
lus. Turime geras elektrines 
siuvamas mašinas, kur galima 
greičiau išmokti geriausi ir 

lengviausi amatą pasaulyje, 
nes dabar siuvėjai lošia didelę 
rolę pasaulyje.

Taigi LIETUVIAI nepralen
kite tos geriausios progos, ei
kite i tą mokyklą, nes mes mo
kiname dienomis ir vakarais; 
musų mokykloje mokinasi vy
rai ir moters. Visas informaci
jas suteiksime laiškais arba 

ypatiškai. Valandos nuo 8 ryto 
iki 9 valandai vakare.
WHITEX EAGLE GARMENT8 

PRACTICAL" DESIGNING 
8CHOOL

hm H 03 So. Habted StM Chicago.

NAUJIENOS ATLIEKA VISOKIUS SPAUDOS
DARBUS GREITAI GRAŽIAI IR PIGIAI

jU5T K1DS—Though tfu) Advko) kv ad cxam

Lietuviu Rateliuose
NORTH SIDE J

Kdoperacijos Susirinkimas.

čia vasario 25 d. buvo laiko
mas steigiamosios kooperacijos 
susirinkimas. Pirmiausia pir
mininkas paaiškino apie šios 
kooperacijos tikslus. Jis sakė, 
kad kiekvienam musų butų ma 
Jonu sugrįsti į savo gimtinę ša
lį, pas savo draugus ir pažįsta
mus. Bet šiaip sau grįždami 
mes neturėsime ką veikti ir ne 
pamatysime kaip praleisime 
keletą parsivežtų dolerių ir pa
skui tik vargą vargsim e. Todėl 
jis ragino dėties prie šios ko
operacijos, nes tik per ją gali
me tikėlies ką-nors atsiekti. Ko 
operacijos tikslu yra greičiau
siai galimu taikiu persikelti į 
Lietuvą ir ten uždėti verpimo, 
audimo ir siuvimo dirbtuvę. O 
kad žalioji medega yra ant 
vietos, todėl galima tikėties to
kiai kooperacijai didelio pasi
sekimo. Jeigu gi nebus pasi
skubinta sutvert tokią koopera 
ciją, ateis svetimtaučiai, uždės 
savo dirbtuves ir Lietuvos žmo
nės išnaudos.

Paskui buvo užrašinėjami Še
rai. Nors žmonių buvo neper- 
daugiausia, tečiaus užrašyta 
virš 500 šorų. Kooperacija va
dinsis Lietuviška-Amerikoniš- 
ka Drapanų Išdirbystės Ben
drove.

Paskui aptarta viduriniai rei 
kalni ir išrinkta devynis direk
torius visų reikalų tvarkymui.

— Siuvėjas.

Mergaitė užlaikė didelę 
šeiminę.

Vakar jaunųjų teisme išsi
aiškino, kad 1.5 metų mergaitė 
Auna Kopynski, 2912 S. Throop 
St., iš savo menko $17 į savai
tę uždarbio užlaiko didelę šei- 
miną, kuri susideda iš 4 jau
nesnių brolių ir seserų ir vieno 
20 metų brolio. Tasis irgi pra
leidžia savo pinigus kitur, taip 
kad ir jį turi maitinti. Jį nu
bausta $25 už paniekinimą tei
smo ir uždaryta kalėjiman. Be
lo, ten dar gyvena “gerasis“ dė
dė Mikas, kuris užima geres
niuosius- kambarius, palikda
mas visą šeiininą gyventi rūsy
je, bet rendos už tą nemoka, pa 
lieka tai padaryti mažąja i Ony
tei. Iš jo pareikalauta, kad jis 
užmokėtų pilną rendą už pra
gyventą laiką. Bus padaryti pla
tesni tyrinėjimai, o darbščią ja i 
Onytei bus suteikta geresnė vie
ta ir pašelpa.

jau jty nutarimą gali atmesti 
miesto taryba, kada biudžeto 
sumalu J>iin paduotu tai tary
bai.

Negrai kovos su suvaržymais.

tarą, kuris išgabeno brolį į li
gonbutį. Motina užsistojo) už 
dukterį ir paslgpg ją nuo poli- 
cijos. 

K

Barzdaskučiai grąsina streiku.

BE HUMBUGO NEI 
ŽINGSNIO.

Mūsiškių “komunistų” ir “ai 
doblistų” plepalai taip įgriso 
publikai, kad jie jau nebegali 
kitaip privilioti jos į savo va
kartis, kaip humbugais ir ap
gavystėmis.

Pereitą ueijeklienį Bridgc- 
porto “komunistai” parengė 
teatrą, apgavi ilgai pavartodami 
L. D. L. D. 19 kuopos vardą. 
Tenai jie sugalvojo dar naują 
apgavystę ir paskelbė, jogei 
Įvyksią “debatai Geležėlės su 
Grigaičiu.”

Kiekvienas sveiko proto žmo 
gus supranta, kad Grigaitis neis 
į debatus su tokiais tamsiais 
gaivalais, bet vargšai “komu
nistėliai” dar vis tikisi apgauti 
vieną—antrą neiįgnanūlį savo, 
humbugais.

Daktaras ir mergina sužeisti. 
I

Dr. F. R. Braune, 3611 Wil- 
ton Avė. nesiseka. Nesenai jis 
užtiko savo pačią su kitu vyru 
ir turėjo su ja skirtis. O užva
kar jo automobilius susidūrė 
su kitu automobiliu ir jis tapo 
taip ‘sužeistas, kad dabar yra 
ligonbutyj. Blogiausia, kad kar 
tu su juo važiavo mergina, ku
ri irgi tapo sužeista, nors ne
sunkiai. Jis sakosi, kad jis ve
žęs tą merginą į ligonbutį ir už 
susidūrimą kaltina kitą autoino 
bilių. Bet mergina sako, kad 
ji buvo sveikutėle ir kada va
žiavo automobiliu, visai nė ne
manė važiuoti ligonbutin ir tik 
netikėtai ten atsidūrė. O buvu
sieji kitame automobilyje sa
ko, jog jie nekalti, kad dakta
ras automobilių valde viena 
ranka ir kad taip rūpinosi savo 
“paciente,” jog kita ranka ją 
apkabino. Negalėdamas to vis 
ko pats vienas išrišti, Dr. 
Braune pasikvietė advokatą ir 
dabar abu galvoja apie tai, kaip 
ten ištikrųjų buvo.

Nori nukapoti vakacijomis 
algas miesto darbininkams.

Nedelioj 3,000 ncgrij susirin
ko 8 pulko ginklUotuvej ir pa
sirašė po prižadu remti kovą 
už negrų teisę apsigyventi kur 
kum tinkama. Kalbėtojai aš
triai smerkė dabartinį padėji
mą, kad negrai gali gyventi tik 
tam tikrose nužymėtose vieto
se ir reikalavo teisės gyventi 
visur. Jie pigino kovoti ir mir 
t i, bet ne žingsnio nesitraukti 
algai, o tūli net pranašavo, kad 
jei dabartine padėtis tęsis, ga
lės kilti sekamą vasarą dar bai
sesnės rasinės riaušės.

Tos kampanijos vedimui su
sirinkimas sudėjo virš $2,000 
aukų.

Barzdaskučiai padavė savo 
reikalavimus ir grąsina strei
ku, jei jų reikalavimai nebus 
išpildyti. Jie reikalauja $25 sa
vaitėje ir 55 nuoš. virš $36 už
darbio. Savininkai piulo $25’ 
sav. ir 40 nuoš. virš $40. Dabar 
jie gauna $23 ir pusę virš $35.

Budavoja daug namų.

Kunigą areštavo.

Kun. Mrtrsolf, kurį North Chi 
cago presbiterionų parapija pa
šalino iš vietos, nenorėjo pasi
duoti parapijonams ir paskelbė 
kad kas ne butų, jis vistiek lai
kys pamaldas ir pasakys pa
mokslą, negalėjo to išpildyti, 
nes kada jis atėjo prie baž
nyčios, jis tapo areštuotas ir 

nuvestas policijos stotim Jis 
kaltinamas kliudyme bažnyti

nėms pamaldoms ir grąsininie 
nedeldienio mokyklos viršinin
kui. Jis susipiko su tuo virši
ninku ir delei lo ir neteko vie
tos. Bet kunigas ir dabar ne
ketina pasiduoti.

Vasario mėnesyj išduota dau 
ginu leidimų budavoti namus, 
negu kada nors pirmiau. Tą 
menesį leista budavoti W8 san
krovos, 141 gyvenamieji na
mai, 12 apartmentų; viso leidi
mu išduota dėl 276 budinkų, 
kurie kainuos $10,417,700.

Chicagoje dabar lankosi pa- 
skilbęS airių poetas William 
Butler Ycats. Jis laikys čia ke
letą paskaitų. Chicago jam ne
labai patinka—sausa. Ji buvu
si visai kitokia, kada jis buvęs 
čia keletą metų atgal. O už sau 
sumą jis kaltina moteris. Bet 
jos esą ateis į protą ir su laiku 
nebebus tokiomis karštomis rc- 
formininkemis.

Socialistų prakalbos. .

Byto, kovo 5 d., Douglas 
Park Auditoriume, Kedzic ir 
Ogden Avė., bus svarbios so
cialistų prakalbos. Kalbės pa- 
skilbusi kalbėtoja ir rašytoja 
Alicc Biggs Hunt, kuri ką-tik 
sugrįžo iš Europos. Ji buvo 
Vengrijoje ir kalbės apie bu
vusią padėtį komunistinėj Ven 
grijoj. Pradžia 8 v. v.

Subatos vakare liuli House, 
800 S. Halsted St. p-lei Hunt 
ir Seymour Siedinamu yra ren
giamas bankietas.

Viešą jame knygyne lapo arės 
luotas lauku darbininkas Niek 
Mollke, 509 Mihvaukcc Avė. Jo 
namuose rasta daug knygyno 
lankytojų pavogtų ploščių ir 
skrybėlių ir knygų iš augšto- 
sios matematikos. Jis sakosi 
norįs Imti geru matematiku ir 
lodei ir ėmęs knygas iš knygy
no.

Chicagoje dabar lankosi Lcir- 
kijos atstovas Suv. Valstijose 
kunigaikštis Kazys Lutyomir- 
ski. Jį pasitiko miesto tarybos 
komitetas ir didelė lenkų dele
gacija. Jis atvyko Lenkijos 
paskolos reikalais.

jjgm mi Jiiuii. —"asai 
Pranešimai

L. S. S. 158 kuopoH mSnįsnis su- 
jiirinkims įvyks nedėlioję, kovo 7 d., 
2 vai. po pietų, po num. 1256 South 
Albany Avė. Visi nariai kviečiami 
būti laiku, nes yra svarbių reikalų 
aptarti. Nauji nariai irgi kviečiami 
prisirašyti. —• Sekr. A. Zaluba.

Town ęf Lake. — L. S. S. 234 kp. 
mėnesinis susirinkimas įvyks nedė
lioję, kovo 7 d., kaip 10 vai. ryto, ti
ni versity of Chicago Settlemente, 
4630 Grose Avė. Draugai ir draugės 
malonėkite nesivėluoti; turime daug 
reikalų svarstymui. — Org. P. K.

Kenosha, Wis. — Teatrą “Kuni
gas Macochas” rengia Draugystė 
Lietuvos Balsas nedelioj, kovo 7 d., 
Liberty Hali. Pradžia kaip 2 vai. 
po pietų. Vaidins aktoriai iš Wau- 
kegano. Kviečia publiką gausiai at
vykti. — Dr-stė Liet. Balsas.

Harvey, III. — S. L. A. 289 kuo
pos susirinkimas bus nedėlioj, kovo 
7 d., kaip 6 vai. vak., Dudeko sve
tainėj. Visi nariai ir norintįs įsto
ti kuopon malonėkite atvykti paskin
tu laiku. Kuopos susirinkimai lai
komi kiekvieno menesio pirmą ne- 
dėldienį, vakare. — A. Mikelionis.

S. L. S. D. A. Imo Apskričio gene- 
ralc repeticija vyrų chorų įvyks ket
verge, kovo 4 d., Meldažio svetainėj. 
Visi dainininkai bukite kaip 7:80 vai. 
vakare. — Pirm. St. Klastauskas.

S. L. S. D. A. Imo Apskričio gene- 
ralč repeticija mišrų chorų įvyks ne
dėlioj, kovo 7 d., Meldažio svetainėj. 
Visi dainininkai ir dainininkės malo
nėkite būti kaip 1 vai. po pietų. Ku
rie nebusite ant paskutinės repeti
cijos, negausite tikietų koncertui:

— Pirm. St. Klastauskas.

Burnside. — Apšvietos ir dailės 
draugija laikys susirinkimą ketverge, 
kovo 4 d. J. Mačiukevičiaus svetainė
je, 1036 E. 93rd St. kamp. Dobson Av 
Visi nariai malonėkite pribūti laiku, 
nes bus daug svarbių reikalų.

— Rašt. U. Kuosaitienė.

LDLD. 19 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks pėtnyčioj, kovo 5 d. Fell- 
owship House svetainėje, 831 W. 33 
placc. Pradžia 7:30 vai vakare. Visi 
nariai būtinai turi ateiti ir naujų na
rių atsivesti. Taipgi kurie nėra gavę 
knygos Atmosfera, tai galės gauti šia 
mie susirinkime. — Valdyba.

Marija Magdelietė vakaro, kuris į- 
vyks Nedėlioj, kovo 14 d., CSPS. sve
tainėje, tikietus galima gauti Naujie
nų ofise, Darbo Žmonių knygyne, 
3238 So. Halsted St. ir pas Drama
tiško Ratelio lošėjus. —Valdyba.

A. OLSZEWSKIO 
KREDITORIŲ ATIDON!

Atėmimui iš Trustee Kulio ap- 
tiekos namo ir A. ()lszewskio o- 
fiso namo, A. Olszewskio kredi
toriai susirašė ir sudėjo pas ma
ne daug Trust Certifikatų. Tai
gi užbaigimui to reikalo šiuomi 
atidarau savo ofisą visiems A. 
Olszewskio kreditoriams, kurie 
prie atėmimo nuo Trustee pami
nėtų namų nori prisidėti.. Pasi- 
skuhinkit susirašyti visi!

Išlygos atėmimo iš Trustee ir 
pervedimo kreditoriams tų na
mų, ir tam tikslui sutvėrimo 
bendrovių, tos pačios, kokios bu
vo prie sutvėrimo MIRGOJ ir 
MILDOS bendrovių. Išlygos atė
mimo tų narni} iš Trustee yra vi 
siems apskelbtos Chicago Title 
and Trust Co., Trustee.

Ateidami užsirašyti atsineškite ir 
Trust Certifikatus.

Užsirašymui valandos nuo 10 iki 12 
iš ryto ir nuo 5 iki 7:80 vai. vakare.

J. J. HERTMANOW1CZ, 
Notaras

3133 Emerald Avenue, ....Chicago, III.
P.S. Išdirbu visokius dokumentus 

reikaluose Lietuvoje.

18,050 miesto darbininkų ne
tik turbut nesulauks pakelinio 
algos, bet dar ji viena dvylikta 
dalimi bus sumažinta. Miesto 
tarybos finansų komitetas, ku
ris dabar rengia biudžetą 1920 
metams, nutarė, kad kiekvie
nas miesto darbininkas turi 
priverstinai pasiimti vieno mė- 
nesio~vakacijas ir tas vakacijas 
jau nebus mokama. Tokiu bil
du kiekvienas darbininkas žu
dys delei tų vakacijų nuo $100 
iki $600, žiūrint sulig jo gau
namos algos.

Priimtasis pavedimas nusta
to tik 11 mėnesių darbą vi
siems darbininkams, apart tų, 
kurių vietos yra nustatytos val
stijos įstatymais.

Beto bus taipjau atleista virš 
800 žmonių, daugiausia polki
štų ir ugniagesių.

Komiteto nutarimas dar nė
ra galutinas, kadangi daugelis 
narių nedalyvavo ir jie gali iš- 
naujo pakelti klausimą. Taip-

Apkaltintasis negras policistas 
pasitraukė.

Mrs. Augustana Cartens, 70 
m., 2722 Leland Avė., tapo už
mušta vakar motorciklctes be
lipant i gatvekarį. Motorciklis- 
tas Charles Miller areštuotas.

Westsidės Lietuvių Viešo Knygyno 
delegatų metinis susirinkimas įvyks 
petnyčioje, kovo 5.d. 7:30..yal.,.vąkfU,Cf 
M. Meldažio svet., 2242 W. 23 pi. Vi
si delegatai malonėkite būtinai atsi
lankyti, nes daug svarbių dalykų tu
rime apsvarstymui.

L. V. Knygyno Valdyba.

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1637 WJ51 St. kampJMIarshfield av 
Valandos: Iki 9 ryto; nuo 3 iki 

4 ir nuo 7 iki 8 vakare.
Tel. Prospect 1157

■ ■ ...........................................z
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Negras policistas Dorsey 
Combliss, kurį mirdama mer
gele Bert ha \Viebeck, 17 m. ap
kaltino, kad jis atidavęs ją į 
negrų ištvirkimo vielą, nelauk
damas pašalinimo, pats pasi
traukė iš policijos departamen
to. Bet jį vistiek laukia teis
mas už jo sunkų nusidėjimą.

Aptiekoriai susirupihę.

Chicagos aptiekorių asociaci
jos prezidentas ir sekretorius 
išvažiavo į Washingtoną, kad 
pasitarus su valdžia, kaip ne
leisti sabiniams pavirsti j ap
tiekus. Jie girdėję, kad dauge
lis saliunininkų, kurie dar turi 
daug degtines teiraujasi apie 
progas atidarymui aptiekų.

Pašovė savo brolį.
——

P-lė Emily Englram, 19 m., 
1814 S. Harding Avė. pamačiu
si, kad jos brolis George bara
si su motina ir užgavo ją per 
veidą, patverusi revolverį per
šovė jį. Paskui ji pašaukė dak

L. G. D.

Skyr. 38.

Kada kili skyriai, po $10,- 
000.00 Kalėdinio “drive” kiek 
stapterėjo, kad kvapo atgavus, 
darbštusis L. G. D. 38tasis sky
rius nepaliauja stipriai veikęs, 
ir šiandie, kovo 2 d., p. J. Užu- 
balis, to skyriaus iždininkas, 
atnešė ir paklojo L. G. D. vėl 
$90.00.

Vardu Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus tariu L. G. D. 38tam 
skyriui nuoširdų ačiū.

— Dr. A. L. Graičunas,
Centro Sek r.

Waterbury Conn. — LDLD. 28 kp. 
susirinkimas įvyks kovo 7 d., 9:30 v. 
ryto, svetainėje, 103 Green St. Visi 
nariai būtinai atsilankykite, nes tu
rime daug svarbių reikalų. Taippat 
ir nauji nariai bus priimami.

— Org. P. Pleškaitis.

Cicero. — TSS. 138 kp. mėnesinis 
susirinkimas įvyks Ketverge,kovo 4 
d., kaip 8 vai. vakare, J. Neffo svet. 
1500 So. 49th Avė. Draugai kviečiami 

< visi atsilankyti laiku ir atsinešti mo
kesčių knygutes. Dar turime daug 
naujų svarbių reikalų aptarti.

— Valdyba.

Brighton Park. — LGDRK 4 sky
riaus ekstra susirinkimas įvyks ket
verge, kovo 4 d., 8 vai. vakare 4535 
So. Rockwell St. Visi nariai malonė
kite atsilankyti ir su savim naujų rė
mėjų atsivesti. — Valdyba.

Iš Lietuvos
ŠIAULIAI. Vokiečiams šei- 

mininkaujant daug darbinin
kų (apie 400) dirbo gelžkelio 
dirbtuvėse. Dabar darbininkai 
paliuosuoti, ir ar prasidės kada 
darbas, nežinia. Tik liek buvo 
girdėti, gelžk. depo viršinin
kas liepė nuimti nuo mašinų 
diržus jr užkalti dirbtuves.

[D. Gyv ]

Cicero, 111. Lietuvių Raudonos Ro 
žės Pašeipos Kliubo mėnesinis susi
rinkimas invyks pėtnyčioj, kovo 5 d., 
pradžia 8 vai. vakare, Jos. Neffo sve
tainėje, 1500 So. 49 Avė. Draugai 
malonėkite susirinkti laiku, nes tu
rim daug sbarbių reikalų, taipgi ku
rie esate ant priėmimo į įtarius, ma
lonėkite atsilankyti ir kurie norite 
prisirašyti, taipgi malonėkite atsilan
kyti. — Valdyba.

Rubsiuvių Unijos 269 skyriaus mė 
nesinis susirinkimas bus pėtnyčioj, 
kovo 5 d., Unijos salėj,1564 N. Ro- 
bey St.; pradžia 7:30 vai. vakare. 
Bus daug svarbių pranešimų. Kiek
vienas narys turi būtinai atvykti.

, Valdyba.
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gidės Paš. ir Į 
susirinkimasT

įvyks ketverge, kovo I d., Liuosybės 
svet. 8 vai. vakare. Nariai malonėkit 
nesivėluot. .— Sekr. P. Indrelė.

MOTERŲ MOTERŲ
REIKIA DARBININKŲ 
—HHS99ESHESB—M—■—9—IBESBEBK9S1

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ vyrŲ“

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

NAMAI-žEMe

REIKIA

Pa j ieškojimai
ASMENŲ J IEŠKOJIMAI
PAJIEšKAU brolio Stanislovo Bu- 

činskio Raseinių apskr. šidlavos vai. 
Ragliačių sod. pirmiau gyveno Bu
enos Aires Argentinoj. Jis pats ar 
kas žinote praneškite adresu:

W. Bučinski,
11853 Michigan Avė. 

Chicago, III.

MOTERŲ IR MERGAIČIŲ 

lengvam
ASSEMBLING — arba pielavimui 

SWEDGING — Punch Pressai. 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS —
GERA MOKESTIS GEROS APYSTOVOS

THE BOYE NEEDLE COMPANY 
4337-4343 Ravenswood Avė.

20 DARBININKŲ
Del foundrės, annealing ir 
shipping room; gera mokestis, 
geriausios sąlygos; 50 valandų 
darbas; pusė dienos Subatomis. 
Važiuok Ashland Avė. karu iki 
Diversey, eiti pusantro blako 

vakaruosna. Kreipties 7se iki 4:30

Employment Office,

JAUNOS MOTERIŠKOS

RCIKALINGAS janitorlaus pagcl- 
bininkus. Gera mokestis ir geras 
hurdas.

Kreipkitės ,
6222 So. Harper Avė.

REIKALINGAS geras Ii- 
notypistas. Pastovus darbas. 
Augšta mokestis. Geros są

lygos. Kreipties tuojaus į 
Naujienų ofisą.

REIKIA

Berniukų virš 16 metų amžiaus. 
Taipgi dviejų pusamžių vyrų leng
vam dirbyklos darbui. 
Patyrimas nereikalingas;
48 valandos darbo.
Gera mokestis pradžiai.

Kreipties.
Mr. Enrich,

Advertisers Electrotyping Co., 
504 Sherman St.

PARSIDUODA du madiniai na
mai ir užpakalyj yra garadžius dėl 
6 automobilių; vienas namas yra 
dėl krautuvės. Lietuvių apgyventoj 
vietoj. Randos (neša $83.00 į mėne
sį. Parduoda už $4000 ir daugiau.

V. D.
4312-14 So. Wood St Chicago.

SAVININKAS apleidžia miestą, 
nor parduoti pigiai 2 augščių namą, 
2 pagyvenimų, gerame stovyje prie 
3239 So. Canal St. Kreipties:

A. J. PĄNKAU, 
7521 Evans Avė. 

»

PAJ IEŠKOM A Zenonas Daugėlas 
ir Zenonas, Petras bei Juokas Horo- 
deckiai iŠ Vėgino kaimo, Girkalnio 
parapijos, Raseinių apskr., Pirmiau 
jie gyveno \Vaterbury, Conn. Yra 
svarbus reikalas. Laiškas iš Lietuvos. 
Atsišaukti adresu: ,

ADOLFAS HORODECKIS,
843 W. 33rd St., Chicago, III.

jums teikiama, kaip 
augštos profesijos.

mokslas gydyklos

PAJIEŠKAU savo vyro ir vaikų. 
Parėjus iš darbo neradau nė vyro, nė 
savo vaikučių. Meldžiu sugrąžinti 
man mano vaikučius, o pats eik, kur 
nori. Mano kūdikių vardai: Edvardas 
11 metu ir Bruno 5’4 metų.

J. ENDRIUKAITIENfi, 
1505 So. 51st Ct., Cicero, 111.

Aukso proga 
patapti narėmis

Dviejų metų 
(hospital) mokykloje, esančios sąri- 
šije su žinomom gydymo kolegijo
mis. Pamokos Ir labaratorijos dar
bas teikiama pačiose kolegijose.

Mokinės gauna $8.00 iki $20.00 mė
nesiui, dalį metinio bonus ir teikia
ma joms dovenai kambaris, maistas, 
apiplovimas, mokslas. Skaičius mo
kinių klesoje aprubežiuotas iki 20. 
Atsišauk šiandien.

FORT DEARBORN HOSPITAL 
3831 Vermon Avę. 

Chicago, III.

MERGAIČIŲ reikia lengviam ins
pekcijos spaudos darbui. Geros sąly
gos. Lengvas darbas. Pusė dienos 
Subatomis. $15 sąvaitėje pradžiai ir 
pakėlimas.

AMERICAN BANKNOTE CO., 
118 E. 20th St.

REIKIA 3 moteriškių mazgojimui 
tuščių butelių; algos $15.00 sąvaitei, 
8 vai. dienos darbas.

ZIFF & BERMAN, 
1621 So. Canal St., Chicago, III.

K

ILLINOIS MALLEABLE IRON
1809 Diversey Parkway

DARBININKŲ
IR TRUCKERIŲ

Nuolat (kirbas, \ 
43c į valandą.

CO

VYRŲ DARBUI prie Mallea- 
ble Cast Steel ir grey iron lie
jykloje pas HegenVisch; vyrų 

patyrusių niouldingus ir core- 
his daryti, bet Čia yra gera pro
ga ir vyrams norintiems išmokt 
molderystes. amato.

RIVET CUTTERIŲ
Nuolat darbas;
Geros darbo sąlygos.

Kreipties.
THE RYAN CAR COMPANY,

• Hegevvich, III.

PARDAVIMUI 8 kambarių 
muro namelis (cottage) — 
Pigiai prie 3424 Auburn Avė. 
Kreipties 5525 Peoria St.

REIKALINGAS bučeris, suprantan 
tis savo darbą. Atsišaukti tuojaus 

836 W. 20th St.

PARDAVIMUI arti 39-tos ir Sa- 
cramento namas. Vanos gazas, elekt
ra; $1000 įmokėti; liekis lengvomis iš 
lygomis. Kaina $4,800.00. Del platės 
nių žinių kreipkitės:

J. McDonell System 
3517 Archer Avė.

PARDAVIMUI

PAJIEŠKAU pusbrolio Antano Ja- 
rackio Panevėžio apskričio, Smilgių 
pačto, Remiškių kaimo.

ANTANAS' SIMONAITIS, 
1326 So. Victoria St., Waukegan, III.

MERGAIČIŲ
Pakavimui arbatos, ir Kavos. 

GEO. RASMUSSEN CO., 
615 W. Rąndolph St.

AMBAR1NIŲ
Gera mokestis; 
kambaris ir valgis.
Klausti Housekeepcr:

LAKOTA HOTEL
3001 Michigan Avė.

Kreipties prie tiine keeperio

Wells ir polk Sts. 
BALTIMOBE & OIIIO R.

WESTERN STEEL CAR 
& FOUNDRY CO.

1361h St. ir Branion Avė. 
Hegewisch, Chicago, III.
I--------------------

R.

PAJIEŠKAU savo švogerio Marti
no Liekio, paeina iš Tauragės apskr., 
Skaudvilės parapijos, Vėliukių kai
mo. Meldžiu atsišaukti, arba kas jį 
pažįsta pranešti adresu:

TONY M. SLAZAS,
134 Indiana Avė, Westville, III.

JIEŠKO KAMBARIŲ

MERGAIČIŲ SIUVYKLAI
Valymui kelnių

GRANERT & ROTHSCHILD
2422 So. Crawford Avė.

DARBININKAI
Jeigu norite turėti nuolatinį 

darbą už $1.50 ir $5.00 į dieną, 
tai kreipkitės ,

REIKALINGAS kambarys. vienam 
vaikinui, frontinis. Bile miesto da- 
lyj. Kad butų elektros šviesa ir va- 
na. Butų gerai, kad butų ir valgis 
ant vietos.

DARBININKIŲ .

B. M.,
2902 So. Parnell Avė., Chicago, III.

Tel. Drover 3787
Vakarais nuo 6 iki 7. Nedėlio

tais nuo 9 iki 12.

REIKIA MERGAIČIŲ 
DARBUI 

folding, mailing ir enveloping.

900 W. 18th St. 
NATIONAL LEAD CO.

. PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
Geros darbo sąlygos.

Finišerių
Button hole meikerių
Canvas beieterių
Pocket meikerių 
Joinerių (coats) 
Lining meikerių

DARBININKAI DARBUI 
prie sheet metai. Tur turėti 
patyrimą savo darbe. 
Kitokių nereikia.
Gera mokestis ir darbo 
sąlygos.

Kreipties:
ROBERTŠ PORTABLE OVEN 

833 W. North Avė.

EXTRA PIGUMAS GROJAMŲ
' PIANŲ.

$800 Angelus Grojiklis—Pijanas, 
mahogany medžio, antrarankis drau
ge su 60 rolcliy muzikos ir suolelis 
už $325. $700 Regina grojiklis už 
$275; išlygos pagal reikalavimo. Ar- 
žuolinig grojiklis su Gulbrausen gro- 
jiklio veikimu, gerame stovyje, par
duodama už $335.00

CARL ANDERSON 
36 So. State St.

1224 North American Bldg 
Central 202 (

PARSIDUODA saliunas ir svetai
nė, sykiu. Biznis išdirbtas gerai. 
Lietuvių kolionijoj — ’Brighton Par
ke. Pardavimo priežastis — važiuo
ju į Lietuvą.

LIBERTY CLUB HOUSE HALL 
3925 So. Kedzie Avė., Chicago, III.

Phone McKinley 2878.

Labai Pigiai, 
Jei tuoj Įperkama 

38 akrų vaisių ūkė Michigane — 
74 mailės nuo Chicagos; $2,000 įmo
kėti; liekis lengvu išmokėjimu.

Mrs. J. KRAUSE.
1416 Cąrmen Avė.

MAINAIS 100 akerių Tenn farma, 
gerai įtaisyta, sodnas ir budinkai j lo
tus ar namus. Informacijų dėlei:

F. L. MAJKA & CO., 
2705 So. Kolin Avė., Chicago, III.

CO.

PARSIDUODA labai pigiai groser- 
ne maišytų tautų apgyventoj vietoj, 
gera biznis. Pardavimo priežastis esu 
pavienis, seserei pasitraukus esu pri
verstas parduoti.

Atsišaukite.
J. J. MOSGERS

2958 Lowe Avė., Chicago, HJ.

RAKANDAI

REIKIA kambario Bridgeporto a- 
pielinkėje dviem mergaitėm gyventi. 
Pranešti.

K. VAIŠNIS, 
3433 So. Ix>we Avė. Chicago.

Darbas baigiasi 4:45 vakare; 
Subatomis — nuo pietų 

visą metą.

Alfned Decker
Cohim

IŠRENDAVOJIMUI
NUOMAI didelė sankrova ir kam

bariai. Naujoviniai įtaisytas, geras 
bikokiam bizniui prie 4209 So. Kedzie 
Avė., Kreipties:

J. WILES, 
1423 So. Halsted iįt., Chicago.

Tel. Graceland 8468

PRADŽIAI GERA MOKESTIS;
Greitai pakeliama.

Employment Department,

S. W. Corner Franklin 
ir Van Buren Sts.

Kreipties:

MOULDERIŲ
100 grey iron naujų kontrak

tų. Nėra darbininkų 
nesusipratimų.
Vyrai vadavo $12.00 į 8 
valandas.
Nuolatinis darbas mieste.
NEREIKS MOKĖTI

.1Kreiphės 
EMPLOVjfcNT DEPT.,

68 W. Harrison Si.

RUBSIUVYKLAI
DARBININKŲ

Second beisterių
Off presserių
Top coliai’ meikerių
Sleeve sewerių

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA moters popieroms 
skirstyti. Gera mokestis.

FRANCIS HUGHES CO., 
1405 W. 21 St, Chicago.

DIRBYKLAI mergaičių, 
kestis laike mokinimosi. 
valaAdos.

Gera mo 
Trumpos

NORTHWESTERN CAN i 
COMPANY

108 No. Jefferson St.

SEAL

REIKALINGA mergina arba mote
ris prie abelno namų darbo, maža 
Šeimyna, 10 dol. savaitinė mokestis. 
Kreipkitės tuojaus antrašu:

' M. MESSAGE, 
3548 S. Halsted st. Chicago, III.

REIKIA — Tvirta moteris prigel- 
bėti plovimo darbe plovykloje; $15 
savaitėje. Dirbama tik 5 dienos sa
vaitėje.
MUNGER’S WEST SIDE LAUNDRY 
1437 W. Madison St., Chicago.

REIKIA mergaičių Patyrusių 
arba mėgėjų dirbti Table Favors, 
Paper Caps ir Nut Cups. Nuolat 
darbas. Gera mokestis.
FAVOR PAPER WARE WORKS, 

81 W. Lake St.

REIKIA moteriškų Clothes ironie- 
rių, Body ironierių, press machir^ o- 
peratoriu ir pagelbininkių kočiavimui.

MICHAEL REESE HOSPITAL, 
LAUNDRY,

29th ir Ellis Avė.

REIKIA
Mergaičių ir moterų prie 

lengvo dibtuvės darbo. 
Patyrimo nereikia. Mes išmokin
sime darbo.
UNION’SPECIAL MACHINE 

COMPANY,
311 W. Austin Avenue.

o

2845 W. 19th St.

BATHROOM CLEANER.IŲ, 
GERA MOKESTIS, KAMBARIS 
IR VALGIS,
Klausti Housekeepcr.

LAKOTA HOTEL, 
3001 Michigan Avė.

REIKIA 10 patyrusių moteriškų 
sortavimui skudurų, $25 savaitei. 
Nuolat darbas.

B. GOLDMAN, 
1017 So. Fairfield Avė. Chicago.

MOTERŲ PRIE COUNTERIO

Visą arba dalį dienos. Nuolat 
darbas padoriai atrodančioms 
moterims prirengti ir patarnauti 
valgiais musų dirbyklos valgykloj 

Southvvest Sidėje.
Valandos 7k30 iki 4:30 arba 11
4 vai. Gera pradžiai mokestis 
su pakėlimu.

Reikalaujama prie
Tripp ir Arthington St. 

22nd ir 46th Avenue.

H ART SCHAFFNER & MARX 
36 So. Franklin Street.

REIKIA
Kambarinių 
Gera mokestis.

Kreipties
ONTARTA HOTEL,
620 No. State St.

REIKIA

25

iki

MOTERIŠKIŲ
Sortavimui popieros; $18.00 iki $20.00 
savaitei.
NORTHERN PAFER STOCK CO., 

1408 Center St.
Cornėr Southport Avė.
New Building.

MERGAITfi ar moteris lengvam 
namų ruošos darbui.

Gera mokestis.
NORTHWESTERN BAKING CO.

2450 W. Division St.

Alfred Deckeir 
Cohn.

EXTRA BARGENAS -
Jauna pora yra priversta parduo

ti 5 kambarių rakandus krūvoje ar
ba paskyriuje. Puikus seklyčios, 
valgomojo ir miegamųjų rakandai, 
kaurai, lempos, davenport ir kitkas; 
visa kaip nauji. Parsiduos už bi- 
Je priimtiną pasiūlymą. Taip-gi 
$200.00 vertės dvi-sprendžinis Pho- 
nografas su rekordais parsiduos už 
$60.00 su rekordais ir deimanto ada
ta. Laisvės bondai priimama. Ne
praleiskite šios progos.

Residfence:
1922 So. Kedzie Avė.

40 A K ERIŲ

Employment Department

S. W. Comer Franklin 
ir Van Buren Streets.

PARSIDUODA 6 ruimų rakandai, 
8 mėnesiai vartoti, 
Parsiduoda iš 
mano moteries. 
Matyti galima 
iki 8 vai.

LEONAS
3215 So. \Vallace St., 2rų lubų

beveik nauji, 
priežasties mirties. 

Parduosiu pigiai, 
vakarais nuo 4 vai.

STANČIKAS,

MOTERIŠKŲ 
dėl

Day Cleaning
Pastovus ir lengvas 
darbas.
Gera mokestis.

DARBININKŲ

Gera mokestis.
Nuolat darbas.

Kreipties:

Hart Schaffinieir
& Marx
36 So. Fnųiklin St.

REIKIA
Mergaičių virš 16 metų amžiaus, 
lengvam dirbyklos darbui.

Kreipties:
K'ERNEY MFG. COMPANY,

148 West 62nd St.,

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTORŲ

REIKIA mergaitės dirbti ofise, mer 
ginos už pardavėją į krautuvę rekor
dų departamente. Jauno vaikino gra- 
mafonų krautuvėje už pardavėją ir 
janitoriaus..

J. F. BUDRIK,
3343 So. Halsted St., Chicago.

Tel. Drover 8167

REIKALINGI
2 gabus jauni vaikinai
ar mergaites,
kurie kalba ir rašo lietuviškai, ap
imti atsakančias vietas su stipriai 
augančia banka, su užtikrinimu, 
kad jie atsakantįs, nes jų svarba 
augs kartu su banka. Gera mokes
tis išpradžiu; nepaprasta proga iš
mokti biznį. Visi atsakymai užlai
komi slaptybėj.

DEPOSITORS STATE BANK
Tiktai vienintėlis bankas “užpaka
lyj skerdyklų”, kuris yra Suvieny
tų Valstijų Valdžios ir Valstijos 
priežiūroje.

4683-4637 So. Ashland Avė.
Ofiso valandos: kasdien nuo 9 iš ryto 

iki 4^0 vai. po piet; Ketvergais 
nuo 7 iki 9 vai. vakare. Subatomis 
nuo 9 ryto iki 9 vai. vakare.

Employment Office

STEWART WARNER CORF.
1828 Diversey Parkway

REIKIA operatorių pTie vaikų ir 
moterų drapanų. Gera mokestis. 
Mokinama nemokančius. Taipgi rei
kia moterų, kurios imtų darbą į na
mus.

MADWELL GARMENT CO., 
4817 W. Roosevelt Road, 
įdėjimas iš 48-to Courto.

REIKIA PARDAVIKO pardavinėji 
mui gatavai pasiutų apsiaustų senai 
įsteįgtoj rubsiuvykloj. Algos $25 
savaitėje ir nuošimtis. Vikrus vy
ras gali padaryti $75 savaitėj.

LEVY SANG CLOTHING CO.
184 W. Washington St.

REIKIA
Moulderių

Prie Benčių ir mašinų 
Gera mokestis.

Kreipties:

AER MOTOR COMPANY, 
2500 West Clark $t.

VAIKIUKŲ
Pakavimui kiaušinių į dėžes.

GEO. RASMUSSEN CO
130 N. Jefferson St.,

REIKIA VYRO DARBUI 
PRIE SKUDURŲ. 
$30 SAVAITEI.

GOLDMAN
1017 So. Fairfield Avė.,

I ■—......................- ............ —---------------

REIKALINGA antrarankis duon
kepis. Geram darbininkui gera mo
kestis. Atsišaukite greitai.V. GABRYS, .

1027 8th St., Waukegan III.

PARDAVIMUI vartoti rakandai 
dėl 4 kambarių ir (Baby boggy) iš 
vytelių; viskas pigiai parsiduos; sa
vininkas priverstas apleisti miestą. 
Antrašas: G. K. 1947 String St., Chi
cago, III. 1-mos lubos nuo fronto.

NAMAI-ŽEMĖ

LIETUVIŲ ATIDAI.

REIKIA JAUNO LIETUVIO 
į drapanų (dry goods) 

Sankrovą
A. KAPLAN,

2448 So. Oakley Avonue.

DARBININKŲ REIKIA; 
50c valandai.

Kreipties tuoj:
LOU1S H. GOLDES CO.

840 W. Kinzie St.

REIKIA gero duonkepio prie 
marankio darbo. Gera mokestis.

Kreipties į
F. WITKOWSKI.
2935 W. 25th St.

pir-

Nebūk alginiu vergu visą 
amžių.

Tikras būdas likti neprigul- 
mingu ir būti sau bosu — yra 
turėti farmą. Mes galime pada
ryti galimu kiekvieną lietuvį su 
$100 ir daugiau valdyti vieną 
musų 40 akrų farmą Wisconsi- 
no valstijoje, lietuvių kolonijoj, 
kur jus galėsite turėti lietuvių 
bažnyčias, draugijas ir mokyk
las. Pasekminei lietuviai far- 

meriai, kurde farmerfcauja se
niai, bus jūsų kaimynais.

REIKIA RUBSIUVIŲ MOTERIŠ
KŲ RŪBŲ SIŪTI; NUOLAT DAR
BAS, GERIAUSI MOKESTIS.

ARTHUR J. I1ESS & CO. 
3746 Ogden Avė.,

SHEARMENŲ IR VYRŲ 
DARBUI YARDE.

OLSON IKON & METAL CO.
2122 So. Loomis St.

REIKALINGAS — barbens dirbti 
vakarais. Atsišaukite tuojaus.

4500 So. Hermitage Avė., Chicago.

Rašyk mums tuojau delei pil
nesnių nurodymų kas link šios 
didelės, retai pasitaikančios pro
gos, o mes atsiųsime jums kny
gutę kurioj nurodoma fanuos, 
gelžkeliai, miestai ir auginimas 
javų. ' '

Reikia agentų.
SANBORN and COMPANY,

Savininkai.

REIKIA tvirto vyro*darbui 
dirbykloje.

Kreipties:
2608 Flournoy St.

Dept. L. Eagle River, Wisconsin 
arba 908 Peoples Gas Bldg., 

Chicago, III.

REIKIA darbininkų prie anglių, 
$55 mėnesiui, kambaris ir valgis. 
Klauskite: Chief Engineer.

CHICAGO BEACH HOTEL 
51st St., ir ComelI Avė.

NEPAPRASTAS BARGENAS
Našlė nori parduoti gerą 5 rendų, 

muro namą prie 30th ir Emerald Avė. 
Informacijų kreipties:
2705 So. Kolin Avą., Chicago, III.

VYRŲ
Tvirtų dviejų ir trijų darbui musų 
packing ir stock departmente; gera 
mokestis; nuolat darbas.. Velyjama 
patyrusių prie čebatų ar rubberių. .
CONVERSE RUBBER SHOE CO., 

618 W. Jackson Blvd.

PARDAVIMUI .namas prie 2362 S. 
Oakley Avė., 3 augščių mūras; 6 
kambarių 1 augštis, 7 kambarių — 
2 ir 8 augštis; garu šildoma 1 augštis. 
Kaina $6,800.00
, P. CEDERSTROM,
5237 , Hutshinson Avė. Chicago.

Tel. Kildare 7247

Tik 10 mailių nuo Chicagos miesto. 
Jeigu nori pirkti farmą ar mainyti 
ant namo, tai nepraleisk šitos progos; 
įsigyk farmą arti didelio miesto, turė
si laimingą gyvenimą ant visados. 
Jus žinote, kad męs Chicagoj turime 
didelį maiketą valgomųjų daiktų. Už
auginęs galėsi pats atvešti ir parduo
ti; pats pasinaudosi; nereiks duoti a- 
gentams, kad parduotų tavo vaisius ir 
freito bilas mokėti.

šitos fannoš visa žemė gerai išgy
venta, arti gražaus vieškelio; budin- 
kų nėra. Meldžiu kreipties ypatiškai 
arba telefonuok pas.

PAUL BAUBLY,
W. 18 St. Chicago, III.

Phone: Canal 4730
729

PASKOLOS
SKOLINAMA dėl Real Estate be ko- 
mišeno. Nereikia laukti.

DUNAJ BUILDING & LOAN 
ASSOCIATION,

James J. Pesicka, Secretary 
and Notary.

4633 So. Ashland Avenue

MOKYKLOS

MA5TER 
5Y5TEM

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla.

Musų sistema ir mokymo budu 
jus trumpu laiku išmoksite viso a- 
mato.

Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo, designing ir siuvimo 
skyrius, kur kiekvienas gauna geros 
praktikos besimokindamas.

Visuose siuvimo skyriuose maši
nos varomos elektros jiega.

Kviečiame kiekvieną ateiti by-ku- 
riuo laiku, dieną ar vakarais, pasi
žiūrėti ir pasikalbėti dėl sąlygų.

Patterns daromos sulig mieros, 
visokio stiliaus ir dydžio iš bet ku
rios madų knygos.

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kasnicka, Vedėjas

190 N. STATE STREET. CHICAGO Kampas Lake St.. ant 4-tų lubų.

1 VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 S. Halsted. 2407 W. Madison, 
1850 N. Wells St.

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

mo, Designing bizniui ir na
mams. Vietos duodamos dykai. 
Diplomai. Mokslas lengvais at- 
atmokėjimais. Garantija už $10 
išmokinti siūti moteriškus rubus. 
Telef. Seeley 1643.

SARA PATEK, Pirmininkė.

MOKINAMA KIRPIMO, 
prosijimo, dirbimo kišenių 

šioj mokykloj 
THE NATIONAL SCHOOL 

of Garment Designing 
Sulte 611. 74 W. Washington Street. 

Mikinama dienomis ir vakarais. 
Kirpimo mokinama ir per laiškus.

IMPERFECT IN ORIGINAL


